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گذشته چراغ راه آینده
 اصلی که از آن غافلیم 

ــت  ــال اس ــی س ــاه پایان ــه م ــفند ک ــیدن اس ــا فرارس ب
بازخوانــی و مــرور آن چــه کــه در طــول ســال روی داده 
اســت از امــوری اســت کــه ناخــودآگاه مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد کــه البتــه ایــن امــر اگــر بــا دقــت و تیزبینــی 
و بــا هــدف عبرت آمــوزی و این کــه چراغــی روشــن 
ــته  ــری شایس ــد، ام ــا باش ــده م ــای آین ــرای حرکت ه ب
ــی  و الزم اســت. در ســالی کــه اکنــون در روزهــای پایان
آن قــرار داریــم در عرصــه سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی 
و... قاینــات رویدادهــا و مســائل گوناگونــی روی داد کــه 
ــخن  ــوان س ــزا می ت ــورت مج ــک به ص ــر ی ــورد ه در م
ــم فرســایی کــرد و ســخنرانی  ــه نوشــت، قل گفــت، مقال
نمــود. امــا در نهایــت آن چــه اهمیــت دارد، همــان 
نکتــه ای اســت کــه در ابتــدا بیــان شــد؛ یعنــی این کــه 
ــی  ــودن افق ــرای گش ــته ب ــی گذش ــرور و بازخوان ــن م ای
ــفانه  ــه متأس ــری ک ــد. ام ــده باش ــرای آین ــو ب ــی ن و راه
ــًا  ــا اص ــی ی ــرد، یعن ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م کمت
توجهــی بــه گذشــته و رویدادهــای آن نداریــم و یــا اگــر 
ــذرا و سرســری اســت و  ــم به صــورت گ توجهــی می کنی
بیشــتر بــه قصــد مچ گیــری، تخطئــه و تخریــب فــرد یــا 
جریــان خاصــی اســت کــه مطلــوب نظــر مــا نیســت و یــا 
ــم  ــام می دهی ــه ای انج ــه گون ــری را ب ــن بازنگ ــه ای این ک
ــه  ــد از آن ب ــا می باش ــواه م ــوب و دلخ ــه مطل ــه آن چ ک
دســت آیــد. یعنــی به دنبــال منافعــی آنــی و زودگــذر و 
بــا ظاهــری پــرزرق و بــرق و جــذاب هســتیم کــه در زیــر 
ایــن ظاهــر دل فریــب، عمقــی و باطنــی خطرنــاک دارنــد.
انتخابــات  کاندیداهــای  ثبت نــام  آغــاز  اســفندماه 
شــوراها می باشــد و قبــل از آن فضــای شهرســتان رنــگ 
و بــوی دیگــری بــه خــود خواهــد گرفــت و قطعــاً مــوارد 
ــا  ــن فض ــات و ای ــه انتخاب ــوط ب ــار مرب ــائل و اخب و مس
ــردم داغ و جــذاب خواهــد  ــان م ــه و می در ســطح جامع
ــی خواه ناخــواه در ســطح جامعــه  شــد و فضــای انتخابات
حاکــم خــواه شــد. آن چــه در ایــن میــان اهمیــت دارد، 
توجــه بــه ایــن مســأله مهــم اســت کــه مــردم به عنــوان 
تصمیم گیــر اصلــی و نهایــی در انتخابــات برچــه اســاس 
ــورد  ــن م ــرش در ای ــرد و نگ ــدام رویک ــق ک ــر طب و ب

ــرد.  ــد ک ــل خواهن ــری و عم تصمیم گی
ــت  ــات گذش ــال 95 در قاین ــه در س ــه آن چ ــی ب نگاه
ــه  ــطح منطق ــال در س ــن س ــه در ای ــی ک و رویدادهای
ــا  ــه آن ه ــق ب ــی ژرف و دقی ــت و نگاه ــوع پیوس ــه وق ب
می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای همــه مــا باشــد 
کــه چگونــه در بزنگاه هــای حســاس و سرنوشت ســاز 
ــه ای  تصمیماتــی درســت و هوشــمندانه بگیریــم و به گون
عمــل نکنیــم کــه مصــداق ایــن حدیــث امــام علــی )ع( 
ــد  ــه اندک ان ــا، و چ ــراوان اســت عبرت ه ــه ف ــم: چ گردی

عبرت گیــران!  

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

چرا ما راحت
 تحـریم می شـویم؟ 

ــرد؟  ــرار می گی ــدف ق ــورد ه ــی م ــران به راحت ــرا ای چ
ــه ایــران تقریبــاً .... چــرا هــر نســبتی دادن ب

آیت ا... العظمی  وحید خراسانی:
 وظیفه مسلمانان نسبت به حضرت 

زهرا سنگین است
پیامبر اسالم در حدیثی که از سوی  عامه ...

افتتاح مجتمع صنعتی معدنی
 مس دزوکی

ــع در  ــی واق ــس دزوک ــی م ــی معدن ــع صنعت  مجتم
ــا ... ــه ب ــمی ک ــی مراس ــات ط ــزی قاین ــش مرک بخ
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اندیشه

سوگواره

خبر
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نگاهی به مواضع نماینده قاینات و زیرکوه: 

حرکت در مسیر وظایف نمایندگی و احقاق حقوق مردم یا
توقف در ایستگاه منافع جناحی

صفحه 2

 حرام بودن 
استفاده از 

ماشین های گران 
قیمت برای 

روحانیون و طالب

ترکش اختالفات سیاسی بر  فوالد قاینات

 فالحتی: برخی مسئولین شهرستان برای تعطیلی فوالد تالش می کنند

فرماندار:  قاطعانه اعالم می داریم که کذب محض است
صفحه3
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آزادی انتقاد از رهبران در اسالم 
اصل تغییر ناپذیر است

یـچ حكومتـی تحـت هیـچ عنوانـی، تحـت شـرایط ه
فوق العـاده و غیرعـادی و به طـور كلـی تحـت هیـچ 
شـرایطی حق نـدارد آزادی انتقاد از رهبـران را از مردم 
بگیـرد. چیزهایی هسـت كه فقهـا می گوینـد به عنوان 
اولـی واجب اسـت، ولـی به عنوان ثانوی حرام می شـود.  
بعضی چیزها هسـت كـه عنوان ثانوی برنمـی دارد. این 
هم عنـوان ثانوی برنمـی دارد. یعنی برطبـق آن چه كه 
مـا از اسـام می شناسـیم، هیـچ حكومتـی تحت هیچ 
شـرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دسـت 
مـردم بگیـرد. ایـن در اسـام ُدگم اسـت )تغییرناپذیر( 
رفقـا، ایـن مهـم اسـت. » مـا در شـرایط فوق العـاده 
هسـتیم، بـا دشـمن های مختلـف روبـه رو هسـتیم، 
حكومـت نظامـی اعـام می كنیـم«؛ ایـن در اسـام 

  . نیست
اسـامی  انجمن هـای  اتحادیـه  ـ  بهشـتی  شـهید 

۱۲۷ صفحـه  اروپـا-  در  دانشـجویان 

اجتماعی

 ماشین شخصی دارید ماشین 
دولتی سوار نشوید

تلگرامــی ک انــال 
 K H A M E N E I . I R
مقــام  بیانــات  از  بخشــی 
ــه  ــری را در رابط ــم رهب معظ
ماشــین  از  اســتفاده  بــا 
مســئوالن  توســط  دولتــی 
ــن متــن  منتشــر کــرد.  در ای
ایشــان آمــده  از  بــه نقــل 
اســت: گــزارش آمــده کــه روحانــی عقیدتــی، 
ــین  ــتگاه ها، خــودش ماش ــی از دس سیاســی در یک
ــن  ــود! م ــوار می ش ــی س ــین دولت ــی ماش دارد، ول
ــرای  ــد. ب ــن کار را بکن ــدارد ای ــه حــق ن نوشــتم ک
مــن جــواب آمــد کــه ایــن کار رویــه اســت و همــه 
ــین دارد،  ــک ماش ــودش ی ــا خ ــن آق ــد! ای می کنن
کــه بــرای خــودش الزم اســت؛ یکــی هــم خانمــش 
دارد و نمی شــود کــه خانمــش از ایــن ماشــین 
اســتفاده کند! عجــب! ایــن چــه حرفــی اســت؟ مــن 
ــن را  ــًا هــم نوشــتم و ای ــم و قب االن اعــام می کن
گفتــم کــه آن وقتــی کــه آقایــان امکانــات شــخصی 
ــتفاده  ــی اس ــات دولت ــد از امکان ــق ندارن ــد، ح دارن
ــوید  ــوار ش ــد، آن را س ــین داری ــر ماش ــد. اگ بکنن
ــد؛ ماشــین  ــان بیایی ــه و محــل کارت ــه وزارتخان و ب

ــه؟   ــی چ ــی یعن دولت

حرام بودن استفاده از 
ماشین های گران قیمت برای 

روحانیون و طالب

ــدای  ــه ای در ابت ــی خامن ــت ا... العظم ــرت آی حض
ــس   ــن۹۵(، پ ــنبه )١٧بهم ــه یکش ــارج فق درس خ
ــرام  ــه »ح ــاره ب ــا اش ــی، ب ــی اخاق ــان حدیث از بی
بــودن اســتفاده از ماشــین های گــران قیمــت بــرای 
ــت  ــه ای دریاف ــد: نام ــاب« فرمودن ــون و ط روحانی
ــراد  ــد کــه در آن نوشــته شــده بعضــی از اف کرده ان
گران قیمــت  ماشــین های  بــا  درس،  در  حاضــر 
دویســت میلیونــی تــردد می کننــد. ایشــان در 
این بــاره افزودنــد: حرمــت اســراف بــرای همــه 
اســت، هــر کســی در هــر حــّدی چــه غنــی، چــه 
ــد و  ــراف کن ــت اس ــن اس ــر ممک ــا فقی ــط ی متوس
اســراف، عمــل حــرام اســت. ایــن ماشــین های 
گران قیمــت حــرام اســت. رهبــر انقــاب بــا اشــاره 
بــه وجــود برخــی جهــات امنیتــی و حفاظتــی بــرای 
ــه  ــد: توج ــت فرمودن ــین گران قیم ــتفاده از ماش اس
کنیــد! عمــل، ورع، اجتهــاد، زهــد، بی رغبتــی، 
نرفتــن به دنبــال زخــارف مــادی و زیبائی هــای 

ــت. ــِی ماس ــه ی اصل ــی، وظیف ــرِی زندگ ظاه

رهبری و سیره  با کالم 

را ایــران به راحتــی مــورد هــدف قــرار چ
می گیــرد؟ چــرا هــر نســبتی دادن بــه 
ــته  ــرا پیوس ــت؟ چ ــی اس ــاً مجان ــران تقریب ای
ــت  ــتر وق ــرا بیش ــد؟ چ ــم می کنن ــا را مته م
ســخنگوی وزارت خارجــه صــرف رد اتهــام 
ــور؟  ــی کش ــت خارج ــن سیاس ــا تبیی ــت ت اس
چــرا از جیبوتــی گرفتــه تــا همســایگان بــزرگ 
ــد؟   ــی می کنن ــا را نف ــی م ــای جهان و قدرت ه
پاســخ  بین الملــل،  روابــط  علــم  منظــر  از 
ــن  ــاده و روش ــیار س ــش ها بس ــن پرس ــه ای ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــرح پاس ــل از ط ــا قب ــتند. ام هس
ــرمایه گذاری و  ــا س ــد: ب ــه فرمایی ــه توج نکت
همــکاری بین المللــی کــه عربســتان طــی 
ــن  ــه مهم تری ــام داده ب ــته انج ــال گذش ۴۰ س
ــر  ــک و غی ــب اوپ ــه در قال ــرژی چ ــر ان بازیگ
میلیــون   ۱۰ شده اســت.  تبدیــل  اوپــک 
بــا درآمــدی حــدود ۱۸  کارگــر خارجــی 
میلیــارد دالر در ایــن کشــور کار می کننــد. 
و  عــرب  متخصــص  نفــر   ۴۴۰۰۰ حــدود 
ــوزش  ــت، آم ــت، صنع ــرب در بهداش ــر ع غی
ــادل  ــوق مع ــتان حق ــت عربس ــره از دول و غی
ــا  ــد. اروپ ــت می کنن ــارد دالر دریاف ــج میلی پن
در تحریــم روســیه بعــد از الحــاق کریمــه، 
بســیار مالیم تــر از آمریــکا رفتــار کــرد. چــون 
ــا  ــا، حــدود نیــم تریلیــون دالر ب ــه اروپ اتحادی
روســیه تجــارت می کنــد. تجــارت آمریــکا 
بــا روســیه حــدود ۴۰ میلیــارد دالر اســت 
ــز اســت  ــی بســیار ناچی ــاس جهان ــه در مقی ک
و بنابرایــن، تحریــم روســیه بســیار آســان 
ــیار  ــن بس ــا چی ــکا ب ــود. آمری ــه ب و کم هزین
محتاطانــه عمــل می کنــد چــون نیــم تریلیــون 
ــه  ــا ب ــادل دارد. چینی ه ــور تب ــا آن کش دالر ب
ــه  ــد ک ــل می کنن ــده عم ــدری آرام و پیچی ق
غربی هــا به طــور دقیــق از قــدرت مالــی و 
ــد و  ــی ندارن ــات دقیق ــا، اطالع ــی آن ه نظام

ــکا  ــت آمری ــد. در نهای ــدس می زنن ــتر ح بیش
در قبــال مکزیــک کوتــاه خواهــد آمــد، چــون 
بــدون نیــروی کار مکزیــک، بخــش کشــاورزی 
ــدی  ــالل ج ــار اخت ــکا دچ ــات در آمری و خدم

می شــود. 
رعایــت  را  یکدیگــر  به شــدت  اروپایی هــا 
ــا  ــارت آن ه ــد تج ــون ۷۰ درص ــد چ می کنن
ــه  ــت. هم ــه اروپاس ــای اتحادی ــان اعض در می
ــازاد  ــون م ــد چ ــرام می گذارن ــان احت ــه آلم ب
تجــاری آن در ســال ۲۰۱۶، رتبــه اول جهانــی 
میلیــون  نیــم  دالر.  میلیــارد   ۲۸۵ آورد:  را 
ــغول  ــا، مش ــط در آفریق ــی فق ــدس چین مهن
یــک  و ســاخت عمرانــی هســتند.  تولیــد 
شــرکت مســافری هوایــی رتبــه ســوم هنــدی، 
ــفارش داد.  ــاس س ــای ایرب ــراً ۲۰۵ هواپیم اخی
ســاالنه حــدود ۱۷۰ میلیــون نفــر خارجــی از 
ــد.  ــفر می کنن ــکا س ــه آمری ۵۳۵ راه ورودی، ب
۹۰۰ نفــر افســر مســلمان در اداره پلیــس 
ــون  ــج میلی ــد. پن ــورک کار می کنن ــهر نیوی ش
ــال  ــد. در س ــال دارن ــپانیا وی ــی در اس انگلیس
ــی  ــی از دوب ــر خارج ــون نف ــدود ۱۳ میلی ح

می کننــد.  بازدیــد 
ــی  ــورهای عرب ــدی در کش ــون هن ــش میلی ش
ــارس کار می کننــد. و هــزاران  حــوزه خلیــج ف
ــل  ــادالت و ارتباطــات متقاب ــر در تب ــار دیگ آم
میــان کشــورها مقایســه کنیــد، ایــن واقعیــات 
جهانــی را بــا هیجــان و خنــده افــراد اجرایــی 
در راهــروی هواپیمــای ایربــاس کــه بــه ایــران 
ــود. حقیقــت ایــن اســت  تحویــل داده شــده ب
ــده   ــاً وارد کنن ــور صرف ــک کش ــران ی ــه ای ک
اســت. اســتقبال اروپایی هــا از برجــام به خاطــر 
فــروش کاال و خدمــات اســت. آمریــکا بــه ایران 
ــه و  ــتان، ترکی ــه عربس ــا ب ــدارد ام ــازی ن نی
ــاز دارد. بخــش اعظــم احترامــی کــه  مصــر نی

ــذارد  ــر می گ ــوری دیگ ــه کش ــور ب ــک کش ی
ــط  ــالق. رواب ــه اخ ــت و ن ــاز اس ــر نی ــه خاط ب
ــه  ــل در ســه واژه خالصــه می شــود )ب بین المل

ــرام. ــن احت ــرس و بنابرای ــاز، ت ــب(: نی ترتی
چــرا هــر حرفــی و اتهامــی بــه ایــران روا 
داشــتن بــدون هزینــه اســت؟ افــرادی هســتند 
ــران کجــای  ــد کــه ای ــد بگوین حتــی نمی توانن
ــد  ــه می خواهن ــا هرچ ــت ام ــن اس ــره زمی ک
ــود  ــود و نب ــون ب ــرا؟ چ ــد. چ ــبت می دهن نس
ایــران بــرای آن هــا اهمیــت نــدارد. کــدام 
ــد  ــا نیازمن ــه م ــرکت ب ــت و ش ــور و صنع کش
می ترســد؟  مــا  از  کشــور  کــدام  اســت؟ 
اصــل اجتناب  ناپذیــری بــه ایــن معناســت. 
ــا  ــط ب ــی در رواب ــه توازن ــرای آن ک ــا ب هندی ه
همســایه چینــی خــود ایجــاد کننــد، تبــادالت 
وســیع و عمیــق عمرانــی و خدماتــی بــا ژاپــن 

برقــرار کرده انــد. 
روســیه  در  دالر  میلیــارد   ۲۰ عربســتان 
سیاســت های  تــا  کــرده  ســرمایه گذاری 
کشــوری  وقتــی  کنــد.  تعدیــل  را  مســکو 
ــته  ــود وابس ــه خ ــایگان را ب ــوص همس به خص
و  رفتــار  از  مانــع  طبیعــی  به طــور  کنــد، 
گفتــار خصمانــه آن هــا می شــود. نفــت و 
ــور  ــه وف ــا ب ــیمی م ــوالت پتروش گاز و محص
ــت.  ــت اس ــل یاف ــی قاب ــای بین الملل در بازاره
محصــوالت کشــاورزی ایــران، رقبــای خارجــی 
هنــدی،  فــرش  این کــه  ضمــن  دارد  نیــز 
ترکیــه ای و چینــی، خریــداران متوســط را 
ــا  ــتراتژی م ــن، اس ــت. بنابرای ــی کرده اس راض
ــورها را  ــدادی از کش ــل تع ــه حداق ــرای آن ک ب
ــه خــود نیازمنــد نماییــم چیســت؟ دســتگاه  ب
دیپلماســی بــه معنــای علمــی و کاربــردی 
مفهــوم، اســتراتژی سیاســت خارجــی نداشــته 
اســت، زیــرا سیاســت خارجــی یعنــی مالقــات، 

جلســه و ســفر. سیاســت خارجــی یعنــی 
اعــالم مواضــع، رد اتهــام و دفــاع از خــود. 
سیاســت خارجــی یعنــی موعظــه و دعــوت بــه 
مراعــات کــردن و انســان خــوب بــودن. کــدام 
سیاســی،  و  فنــی  اقتصــادی،  اندیشــه های 
ــرده  ــزه ک ــور را تئوری ــی کش ــات خارج ارتباط

ــت؟ اس
آیــا می تــوان بــدون اســتراتژی منطقــه ای 
کــرد؟  مدیریــت  را  کشــور  بین المللــی،  و 
اســتراتژی  بــدون  داخلــی  مدیریــت  آیــا 
بین المللــی مقــدور اســت؟ در ایــن نظــام 
ــر،  ــه کشــوری دیگ ــچ کشــور ب ــل، هی بین المل
ــته  ــه داش ــذارد. توج ــرام نمی گ ــی احت مجان
ــکا،  باشــید انگلســتان علی رغــم مخالفــت آمری
روابــط عمیــق بانکــی و مالــی بــا چیــن را بــه 
توافــق و امضــا رســاند. امیــد روســیه این اســت 
ــر  ــن بازیگ ــه مهم تری ــل شــدن ب ــا تبدی ــه ب ک
ــا  در سرنوشــت ســوریه، آمریــکا را در رابطــه ب
ــک های  ــا، موش ــرق اروپ ــن، ش ــه، اوکرای کریم
مســتقر آمریــکا در شــمال شــرقی اروپــا و 
ــه  ــه مصالح ــور ب ــادی مجب ــای اقتص تحریم ه
ــی  ــت تارعنکبوت ــی حال ــط بین الملل ــد. رواب کن
ــی  ــتراتژی مل ــی و اس ــت خارج ــد. سیاس دارن
ــا  ــی، م ــای حقوق ــد براســاس توصیه ه نمی توان
بــه ازای مثبــت تولیــد کنــد. مــا هــم دیگــران 
ــاً در  ــم بعض ــم و ه ــاز کرده ای ــود بی نی را از خ
مدارهــای حساســیت آنــان وارد می شــویم. 
نتیجه بســیار روشــن اســت، ایــران بایــد قدرت 
ــا و  ــد ظرفیت ه ــا بای ــه ای شــود. ایرانی ه منطق
اســتعداد های خــود را بــروز دهنــد. ایــران 
ــت و  ــروت، صنع ــدرت، ث ــای ق ــد در مدار ه بای
ــی حضــور داشــته  ــه ای و جهان فرهنــگ منطق
کره جنوبــی  و  هنــد  از  کمتــر  مــا  باشــد. 
ــاج  ــا محت ــن آرمان ه ــق ای ــا تحق ــتیم. ام نیس
ــت و  ــدرت، مصونی ــت: ق ــتراتژی اس ــک اس ی
ــل و  ــط متقاب ــاد رواب ــور در ایج ــوکت کش ش
ــود  ــه خ ــران ب ــردن دیگ ــد ک ــایه نیازمن در س

ــد. ــد ش ــن خواه تضمی

چرا ما راحت تحریم می شویم؟ دکترمحمودسریعالقلم

سه پرسش سقراط از فیلسوف
روزی فیلسـوف بزرگـی که از آشـنایان سـقراط بود، 
بـا هیجـان نـزد او آمـد و گفـت: سـقراط می دانـی 

راجـع بـه یکـی ازشـاگردانت چه شـنیده ام؟
سـقراط پاسـخ داد: قبـل از این کـه بـه مـن چیـزی 
کـه  را  آزمـون کوچکـی  تـو می خواهـم  از  بگویـی 
نامش سـه پرسـش اسـت پاسـخ دهی، مرد پرسـید: 
سـه پرسـش؟ سـقراط گفـت: بلـه درسـت اسـت. 
اولیـن پرسـش حقیقـت اسـت، کامـًا مطمئنـی که 
آن چـه را کـه می خواهـی بـه مـن بگویـی حقیقـت 
درمـوردش  فقـط  نـه،  داد:  جـواب  مـرد  دارد؟ 
شـنیده ام. سـقراط گفـت: بسـیار خـوب، پـس واقعاً 
نمی دانـی کـه خبر درسـت اسـت یـا نادرسـت. حاال 
بیـا پرسـش دوم را بگویـم، پرسـش خوبـی آن چه را 
کـه در مـورد شـاگردم می خواهـی بـه مـن بگویـی 

خبرخوبـی اسـت؟
مردپاسـخ داد: نـه، برعکس، سـقراط ادامـه داد: پس 
می خواهـی خبـری بـد در مـورد شـاگردم کـه حتی 
در مـورد آن مطمئـن هم نیسـتی بگویی؟ مرد کمی 
دسـتپاچه شـد و شـانه بـاال انداخـت. سـقراط ادامه 
داد: و اما پرسـش سـوم سـودمند بودن است. آن چه 
را کـه می خواهـی در مـورد شـاگردم به مـن بگویی 

برایـم سـودمند اسـت؟ مرد پاسـخ داد: نـه، واقعاً
سـقراط نتیجه گیـری کـرد: اگرمی خواهـی بـه مـن 
چیـزی را بگویـی کـه نـه حقیقـت دارد و نـه خوب 
اسـت و نـه حتی سـودمند اسـت پس چـرا اصًا آن 

را بـه مـن می گویـی؟

تلنگر  

ــف ب ــوی ص ــیرک، ت ــم س ــدرم رفت ا پ
ــا ۴  ــد بلیــط؛ یــک زن و شــوهر ب خری
ــه  ــی ب ــد. وقت ــا بودن ــوی م ــا بچشــون جل ت
ــت  ــه، قیم ــدی باج ــیدند و متص ــه رس باج
ــان  ــرد، ناگه ــالم ک ــون اع ــا رو بهش بلیط ه
ــی  ــرد و نگاه ــر ک ــرد تغیی ــگ صــورت م رن
ــه  ــود ک ــوم ب ــت، معل ــرش انداخ ــه همس ب
پــول کافــی نــدارد و نمي دانســت چــه 
ــش  ــت در جیب ــدرم دس ــان پ ــد.!  ناگه بکن
ــرون  ــکناس صــد دالری بی ــک اس ــرد و ی ک
ــم  ــپس خ ــت، س ــن انداخ آورد و روی زمی
شــد و پــول را از زمیــن برداشــت و بــه شــانه 

ــا، ــید آق ــت: ببخش ــرد  زد و گف م
ایــن پــول از جیــب شــما افتــاده! مــرد کــه 

ــه  ــود، بهــت زده ب متوجــه موضــوع شــده ب
ــگاه کــرد وگفــت: پــدرم ن

ــی  ــود ول ــریفی ب ــرد ش ــا...! م ــکرم آق متش
ــرمنده  ــش ش ــش بچه های ــه پی ــرای این ک ب
نشــود، کمــک پــدر را پذیرفــت، بعــد از 
ــان  ــدر و مادرش ــراه پ ــا به هم ــه بچه ه این ک
داخــل ســیرک شــدن، مــا آهســته از صــف 
ــه  ــدن ســیرک ب ــدون دی خــارج شــدیم و ب
ــه  ــم ب ــن در دل ــه برگشــتیم و م طــرف خان
ــردم!  آن  ــدری افتخــار ک ــن پ داشــتن چنی
زیباتریــن ســیرکی بــود کــه بــه عمــرم 

ــودم.  ــه ب نرفت
کـه  آن  جـای  بـه  کنیـم،  زندگـی  ثروتمنـد 
ثروتمنـد بمیریـم!  )از خاطـرات چارلـی چاپلین(

ثـروتمنـد 
زنـدگی کنیم، 
به جای آن که 
ثـروتمنـد 
بمیـریم! 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم
بـا توجه به این کـه در جهت اجرای دادنامـه شـماره ۹۵۰۹۹۷۵۶۶۰۱۰۰۴۰۴ صادره 
از شـعبه یـک شـورای حـل اختـالف دادگسـتری شهرسـتان قایـن، لـه آقـای سـید 
محمدمهـدی محمدی علیـه آقای محمد باقر زارعی، یک سـاعت آب چاه کشـاورزی 
معـروف بـه چـاه رضاپـور به همـراه یک باب باغ مشـجر دیوار شـده واقع در روسـتای 
برکـوک متعلـق بـه محکوم علیـه آقای محمدباقـر زارعی بـا قید این کـه اراضی تابعه 
چـاه مذکـور کـه در شـمال غربی روسـتای برکـوک واقع گردیـده، عمدتا ً زیر کشـت 
درختچه  زرشـک می باشـد که باغ موردنظر از سـمت شـرق متصل به راه بین مزرعه 
دارای دیـوار و در مابقـی قسـمت های بـاغ دارای حصـار و پرچیـن بـا خار و خاشـاک 
می باشـد مسـاحت کل بـاغ طبق نقشـه ۷۹۴۵/۴۳ مترمربع می باشـد کـه دارای یک 
بـاب سـاختمان در دوطبقـه به ابعاد حـدود ۱۰*۴ متر و دارای درختچه زرشـک و در 
قسـمت هایـی هـم پسـته و آلـو و بـادام و غیـره که  به صـورت انبوه بـا تراکم بـاال در 
سـطح به صورت ردیفی کاشـت گردیده اسـت که سـن درختچه های زرشـک و پسته 
و غیـره متفـاوت بـوده بـه نظر می رسـد در چند مرحله کاشـت گردیده انـد فاصله باغ 
از چـاه آب طبـق نقشـه کمتر از یکصد متر و فاصله از اسـتخر ذخیـره آب حدود ۲۰۰ 
متـر می باشـد کـه آب بـه وسـیله لوله پلـی اتیلن به بـاغ منتقـل می گردد بـا اوصاف 
ذکـر شـده در مـورد کلیـت سـاعت از آب چاه کشـاورزی به همـراه اراضـی تابع اعالم 
مـی دارد در پرونـده مطروحـه قطعـه ای در مرکـز بـاغ بـه مسـاحت ۱۰۷۵ متـر مربع 
تخفیـف گردیـده کـه دارای تعداد۷ ردیـف درخت عمدتاً از نوع زرشـک و جمعاً دارای 
تعـداد ۱۴۴ اصلـه درخـت به شـرح )در قطعه توقیفـی در این پرونـده در هفت ردیف 
کـه ۱۱۰ اصلـه زرشـک و ۲۵  آلـو و ۹ بـادام جمعاً تعـداد ۱۴۴ اصله درخـت ( که در 
نظریه ارائه شـده با توجه به وضعیت رشـد و سـن درختان و میزان باردهی و شـادابی 
و مـدار آبیـاری و عـرف محـل ارزش هـر اصلـه در این قطعـه از باغ برای زرشـک برابر 
۷۰۰۰۰۰ ریـال - آلـو ۴۰۰۰۰۰ ریـال و بـادام برابـر ۴۰۰۰۰۰  ریـال قیمـت پایـه هر 
متـر مربـع زمین مذکـور ۴۰۰۰۰ ریال و ارزش کل متراژ قطعه مورد نظر به مسـاحت 
۱۰۷۵ متـر مربـع به همـراه ۱۴۴ اصلـه درخت جمعاً بـه میـزان ۱۳۳۶۰۰۰۰۰ ریال 
تعییـن و نظـر بـه مالحظه میـزان دبی و کیفیـت آب چاه مـورد نظر )رضا پـور( واقع 
در برکـوک برابـر ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریـال ارزیابـی بـا ذکـر ایـن کـه در اراضی ملـی واقع 
نگردیـده توقیـف، فلـذا در اجرا مـاده 114 قانون اجـرای احکام مدنی، که قطعـه توقیفی از 
بـاغ مـورد نظر به همراه درختان و با سـاعت از آب چاه کشـاورزی به مبلـغ 303600000 ریال 
ارزیابـی گردیـده اسـت از طریـق مزایـده به فروش می رسـد، شـرايط مزايده: 1 - جلسـه 
مزایده سـه شـنبه  مورخه1395/12/10 از سـاعت9:30 صبح الی 11 صبح با حضور طرفین و 
نماینـده محتـرم دادسـتان در دفتر اجراي احکام  مدنی دادگسـتري قاین برگزار خواهد شـد.2- 
متقاضیـان میتواننـد در مـدت 5 روز قبـل از جلسـه مزایـده از مـال مـورد نظر بازدیـد به عمل 
آورنـد. 3- مزایـده وفـق مـاده 128 قانـون اجـرای احـکام مدنی در مـورد فـوق، از قیمت پایه 
شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی واگـذار و کلیه هزینه هـای اجرا بر عهده برنـده مزایده 
می باشـد.4- برنـده مزایـده، فی المجلـس می بایسـت ده درصد مبلغ پیشـنهادی را به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری تودیـع و الباقـی را ظرف یک ماه به حسـاب مذکور تودیـع و فیش مربوطه 
را ارائـه نمایـد.5- چنان چـه متقاضـی پـس از برنده شـدن انصراف نمایـد، مبلغ واریـزی ودیعه 

به نفـع دولـت ضبط خواهد شـد.
گلشاهی - مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان قاین
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ــده  ــوالد. نماین ــی ف ــرای تعطیل ــئولین ب ــی مس ــاش برخ ت
قاینــات و زیرکــوه در جریــان ده گردشــی در ســخنانی در جمــع مــردم 
نیمبلــوک، گریمنــج و تبلــو بــه موضــوع فــوالد اشــاره کــرد وگفــت: پــروژه ای 
ــار  ــت انتظ ــردم سال هاس ــت و م ــادی اس ــی و اقتص ــای مل ــز طرح ه ــه ج ک
ــتان  ــت اندرکاران شهرس ــئولین و دس ــی از مس ــد، برخ ــدازی آن را دارن راه ان
ــه  ــود ک ــور می ش ــود. چه ط ــل ش ــروژه تعطی ــن پ ــه ای ــند ک ــه می نویس نام
ــه دالیــل  ــود ب ــرای آن شــده ب ــادی ب ــروژه ملــی کــه هزینه هــای زی یــک پ
ــود  ــم شــده ب ــری ه ــن پیگی ــی آن را داشــتند و ای ــه ای قصــد تعطیل منطق
ــا  ــود. و آی ــل ش ــوالد تعطی ــه ف ــود ک ــده ب ــه وزارت زده ش ــی ب و نامه های

ایــن منطقــی اســت کــه میلیاردهــا تومــان بودجــه ملــی در ایــن وضعیــت 
کــه به دنبــال اشــتغال اســت، تعطیــل شــود. فالحتــی افــزود: درحــال حاضــر 
مشــکالت فــوالد تــا حــدودی مرتفــع شــده اســت و به عنــوان یــک مجتمــع 
ــی  ــان بوم ــادی از جوان ــع زی ــرای جم ــدازی آن ب ــا راه ان ــم اقتصــادی ب عظی
منطقــه شــغل ایجــاد خواهــد شــد. وی دربخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا اشــاره بــه برخــی از پروژه هــای شهرســتان از جملــه اورژانــس بیمارســتان 
قایــن گفــت: ۳ ســال از عمــر دولــت گذشــته بــود و زمانــی کــه بیش تریــن 
ــر  ــد کســی پیگی ــق می ش ــالمت تزری ــول س ــرح تح ــت در ط ــه دول ــول ب پ
ــه   ــی ک ــت، درصورت ــه نیس ــه بودج ــد ک ــان می کردن ــود و بی ــس نب اورژان
برخــی یــا حــال پیگیــری نداشــتند و یــا وارد نبودنــد از چــه طریقــی بایــد 
ــتیم  ــر بهداشــت داش ــا وزی ــه ب ــزود: در جلســاتی ک ــد. وی اف ــری کنن پیگی
ــه  ــال ک ــه شــد و ح ــس گرفت ــن اورژان ــرای ای ــی ب دســتورهای بســیار خوب
ــی  ــا حرف ــد م ــاح آن را می دهن ــز افتت ــی پُ ــت برخ ــیده اس ــام رس ــه اتم ب
ــرای مــردم  نداریــم این هــا از خدمــات نظــام اســت و وظیفــه مــا خدمــت ب
ــس  ــار اورژان ــر اعتب ــالوه ب ــت: ع ــت. وی گف ــت اس ــت بی من ــم خدم آن ه

درخواســت های دیگــری بــرا بیمارســتان قایــن داشــتیم کــه وزیــر بهداشــت 
باکمــال میــل پذیرفتنــد و دســتور اکیــد چندیــن دســتگاه از جملــه ام ار آی 

از محــل طــرح تحــول ســالمت بــرای بیمارســتان قایــن داده شــده اســت.

***
فرمانــدار: کــذب محــض اســت. ایــن ســخنان و انتقــاد صریــح و بی پــرده 
نماینــده قاینــات و زیرکــوه واکنــش فرمانــدار قاینــات را بــه همــراه داشــت. 
ــی ۲۲ بهمــن شــهر خضــری دشــت  ــان مراســم راهپیمای ــی در پای کهن تراب
ــوالد  ــث آب ف ــا بح ــه ب ــهر در رابط ــن ش ــهروندان ای ــع ش ــاض در جم بی
قاینــات، خاطرنشــان کــرد: مــا در طــی دو ســال گذشــته جلســات زیــادی 
ــوص  ــادی درخص ــای زی ــن پیگیری ه ــی و هم چنی ــئولین محل ــط مس توس
فــوالد قاینــات در زمــان نمایندگــی جنــاب آقــای دکتــر هــروی انجــام شــد. 
بارهــا ایــن موضــوع در دفتــر آقــای کرباســیان، مدیرعامــل امیــدرو و مشــارک 
ــه مســئولین  ــا و هم ــه م ــد. دغدغ ــران بررســی ش بخــش خصوصــی در ته
ــود کــه در  محلــی و مــردم در ایــن زمــان و در زمــان دکتــر هــروی ایــن ب
ــدازی فــوالد کــه می خواهــد اشــتغال زایی کنــد؛ حتمــاً بایســتی  ــار راه ان کن
ــرد:  ــح ک ــده و حــل بشــود. وی تصری ــه دی ــه آب و مشــکل آب منطق دغدغ
ــوالد  ــا ف ــی ب ــئولین محل ــا مس ــب و ی ــد اینجان ــا می گوین ــه برخی ه این ک
ــذب  ــا ک ــن حرف ه ــه ای ــم ک ــالم می داری ــه اع ــا قاطعان ــی م ــد؛ ول مخالفن
ــه از ســوی مســئولین  ــی ک ــدارک و مکاتبات ــناد، م ــرا اس محــض اســت. زی
محلــی صــورت گرفتــه موجــود اســت. لــذا همان طــوری کــه اســتاندار هــم 
تأکیــد دارنــد؛ مــا نیــز معتقدیــم کــه در کنــار راه انــدازی فــوالد بایســتی بــه 
بحــث آب منطقــه کــه قطــب کشــاورزی و دامپــروری شهرســتان و معیشــت 
مــردم بــه آن وابســته و محــور آن هــم بــر پایــه آب هســت؛ توجــه شــود و 
تدابیــر الزم توســط مســئولین ذیربــط اتخــاذ، تــا مشــکلی بــرای کشــاورزان 
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــد. وی در بخ ــود نیای ــه بوج ــردم منطق و م
ــادر  ــد و ق ــود زده ان ــم خ ــه چش ــی را ب ــک بدبین ــا عین ــی ه ــت:  برخ گف
نیســتند خدمــات و دســتاورد هــای دولــت تدبیــر و امیــد را ببیننــد. مــا نقــد 
ــال دارد.  ــه دنب ــادی رشــد و توســعه را ب ــرا نق ــم. زی ــه را مــی پذیری منصفان
ــه مناطــق مختلــف شهرســتان ســفر مــی  ــذا مــا از برخی هــا کــه مــدام ب ل
ــد مــی ســازند؛ مــی خواهیــم آن عینــک بدبینــی را  ــد و مــردم را نامی کنن
بردارنــد و ببیننــد کــه مدیــران شهرســتان کــه در همــه ایــن ســال هــا بــا 
توجــه بــه مســائل و مشــکالت اعتبــاری کــه وجــود داشــته اســت؛ ولــی هــر 
ســال رشــد صعــودی کمــی و کیفــی در پــروژه هــا و بحــث اعتبــارات داشــته 
انــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــد تــالش مدیــران دولــت تدبیــر و امیــد اســت 
کــه زحمــت کشــیده انــد و علــی رغــم تمــام مشــکالت و محدودیــت هــای 
قانونــی و اعتبــارات کــه داشــته انــد، ولــی در مقــام عمــل بــه اثبــات رســانده 
ــه فرمایــش  ــی اشــاره ب ــی هســتند. کهــن تراب ــران انقالب ــد کــه ایــن مدی ان
ــود:  ــد نم ــرد و تأکی ــودن، ک ــی ب ــوص انقالب ــری در خص ــم رهب ــام معظ مق
انقالبــی بــودن، یعنــی عمل گرایــی و دادن روحیــه امیــد و نشــاط بــه مــردم 
اســت و ایــن کــه بــرای مــردم خادمــان خوبــی باشــیم نــه ایــن کــه بــا شــعار 
ــودن  ــی ب ــم. انقالب ــل نمایی ــأس تبدی ــه ی ــردم را ب ــد م ــی، امی ــوام فریب و ع

یعنــی کمتــر صحبــت کنیــم و بیشــتر عمــل نماییــم.
وی افــزود: مــا بــار هــا ایــن مطلــب را متذکــر و یــادآور شــده ایــم که محاســبه 
و آینــده نگــری در انجــام کلیــه امــور بســیار مهــم اســت و نبایــد بــه دنبــال 
شــعار حماســی و هیجانــی باشــیم. زیــرا یــک فــرد انقالبــی بایســتی بر اســاس 
محاســبه، آینــده نگــری و برنامــه ریــزی کاری را انجــام بدهــد در غیــر ایــن 
صــورت در آینــده بــا مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد. انقالبــی بــودن، یعنــی 
اینکــه زحمــت هایــی کــه دیگــران اعــم از شــهدا و بــزرگان انقــالب کشــیده 

انــد؛ بــا بــی تدبیــری و احساســی عمــل کــردن ضایــع نکنیــم.

ــه منصــه  ــران را ب ــدار ای ــزت و اقت ــه اینکــه برجــام ع ــا اشــاره ب ــدار ب فرمان
ــدان  ــوی از فرزن ــم دیپلماســی بســیار  ق ــان داشــت: تی ــانید؛ بی ــور رس ظه
ــرف و  ــتند ح ــی توانس ــزرگ جهان ــدرت ب ــل ۶ ق ــرزمین در مقاب ــن س همی
ــری  ــام معظــم رهب ــه مق ــای داهیان ــت ه ــا هدای ــران را ب ــت ای ــته مل خواس
و تدابیــر ریاســت محتــرم جمهــوری بــه کرســی بنشــانند و عــزت و اقتــدار 
ایــران اســالمی را بیــش از پیــش بــه ارمغــان بیاورنــد. لــذا برخــی ها بــه راحتی و 

بــا یــک عینــک بدبینــی تمــام زحماتی کــه در راســتای برجام کشــیده شــده، در 
ســطح شهرســتان و کشــور زیــر ســئوال مــی برنــد و باعــث نامیــدی مــردم مــی 
گردنــد. در حالــی کــه دســتاورد هــای برجــام بــر همــگان و در ســطح جامعــه 
روشــن و مشــخص اســت. کهــن ترابــی در پایــان گفــت: اگــر خودمــان را انقالبی 
و والیــت مــدار مــی دانیــم؛ بایســتی بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بر 
پرهیــز از اختــالف در جامعــه، توجــه نماییــم و و از تخریــب خــودداری نمــوده، 
زیــرا معظــم لــه بــار هــا گفتــه انــد کــه تخریــب غیــر از اختــالف چیــزی بــه 
دنبــال نخواهــد داشــت و هــر کــس در کشــور اختــالف بینــدازد؛ قطعــا در جبهه 

دوشــمن اســت و بــه او کمــک کــرده اســت.
***

ــی دعواهــای سیاســی/ جعبــه ســیاه فــوالد  فــوالد قاینــات قربان
قاینــات کجاســت؟

ــه  ــن ک ــده و ای ــام ش ــرمایه گذاری انج ــم س ــل حج ــات به دلی ــوالد قاین ف
ــار آن  ــت و در کن ــتان اس ــی اس ــات و حت ــی قاین ــروژه صنعت ــن پ بزرگ تری
ــه بحــران گســترده بیــکاری به خصــوص در میــان قشــر جــوان  ــا توجــه ب ب
به عنــوان  قاینــات،  فــوالد  اشــتغال زایی  بــرای  و وعده هــای مســئولین 

پــروژه ای مطــرح اســت کــه اخبــار و مســائل مربــوط بــه آن خــود بــه خــود 
ــن  ــداث ای ــد اح ــدن رون ــی ش ــرد. طوالن ــرار می گی ــردم ق ــه م ــورد توج م
کارخانــه کــه قــرار بــود در زمــان دولــت قبــل در ســال ۸۹ بــه بهره بــرداری 
ــه  ــده اســت ک ــی گردی ــدن حاشــیه های فراوان ــه وجــود آم ــث ب برســد، باع
ــردد.  ــه می گ ــا در منطق ــائل و تنش ه ــی مس ــبب برخ ــی س هرزچندگاه

در کنــار ایــن همــه وعــده آقــای فالحتــی نماینــده قاینــات و زیرکــوه پــس 
از پیــروزی در انتخابــات مجلــس دهــم مبنــی بــر راه انــدازی فــوالد قاینــات 
ــا  ــردد. ب ــتر گ ــوالد بیش ــدازی ف ــث راه ان ــه بح ــا ب ــد، توجه ه ــبب گردی س
ــخ  ــد پاس ــوه بای ــات و زیرک ــده قاین ــاً نماین ــدازی آن طبیعت ــر در راه ان تأخی
قانع کننــده ای بــرای ایــن امــر داشــته باشــد. بــا توجــه بــه فضــای بــه شــدت 
ــرات ناشــی از آن در ســطح منطقــه، و  ــات و اث سیاســی و سیاســت زده قاین
بــا توجــه بــه ایــن کــه نماینــده فعلــی قاینــات و زیرکــوه در جنــاح مخالــف 
ــی  ــط مش ــر خ ــت از نظ ــی دول ــه اجرای ــا بدن ــاً ب ــرار دارد و طبع ــت ق دول
ــه مواضــع انتقــادی وی  ــا توجــه ب ــدارد و ب سیاســی همراهــی و همگامــی ن
ــا بررســی عملکــرد  ــای فالحتــی ب ــه نظــر می رســد آق ــت ب ــه دول نســبت ب
ــن  ــت بدی ــرده اس ــب ک ــه کس ــی ک ــاس اطالعات ــر اس ــی و ب ــران دولت مدی
نتیجــه رســیده اســت کــه بخشــی از مدیــران دولتــی بــه جهــت ایــن کــه 
ــه  ــا کمکــی ب ــه تنه ــام نشــود، ن ــام وی تم ــه ن ــات ب ــوالد قاین ــدازی ف راه ان
ــکنی  ــنگ اندازی و کارش ــه س ــن زمین ــه در ای ــد بلک ــدازی آن نمی کنن راه ان
ــوص  ــان وی به خص ــواداران و حامی ــوی ه ــه از س ــری ک ــد. ام ــز می کنن نی
برخــی چهره هــای شــاخص تر آن در طــول ماه هــای اخیــر نیــز بیــان شــده 
ــت و  ــب دول ــده از جان ــن ســخنان نماین ــل ای ــاً ســکوت در مقاب اســت. طبع
ــن  ــول ای ــای قب ــه معن ــت ب ــی دول ــده عال ــوان نماین ــدار به عن شــخص فرمان
ــرای دولــت هــم  امــر اســت کــه قطعــاً مــورد قبــول دولــت نیســت. زیــرا ب
ــن  ــات ای ــا و اقدام ــه از وعده ه ــن ک ــا وجــود ای ــات ب ــوالد قاین ــدازی ف راه ان
ــام  ــژاد انج ــت احمدی ن ــان دول ــل در زم ــال ها قب ــد س ــود و بای ــت نب دول
ــب  ــرای کس ــرداری الزم ب ــل بهره ب ــت قب ــه در دول ــد از آن ک ــد و بع می ش
ــن  ــاًل ای ــت و عم ــورت گرف ــات ص ــان انتخاب ــب آرا در زم ــت و جل محبوبی
پــروژه نیمه تمــام بــه حــال خــود رهــا شــد، و به عنــوان میراثــی بــه دولــت 
ــی  ــواداران و حت ــیاری از ه ــون بس ــه اکن ــن ک ــب ای ــید و جال ــی رس روحان
ــه  ــات کــه وظیف ــوالد قاین ــدازی ف ــت عــدم راه ان ــل باب ــت قب مســئوالن دول
ــرار  ــه ق ــاد و تخطئ ــورد انتق ــی را م ــت فعل ــت، دول ــوده اس ــان ب ــود آن خ
می دهنــد! از ســویی انتقــادات تنــد وشــدید و کــم ســابقه آقــای فالحتــی از 
دولــت، اســتاندار و مدیــران دولتــی در قاینــات در هفته هــای اخیــر کــه در 
مصاحبه هــا و ســخنرانی ها وی بیــان شــد، عمــاًل فضایــی را بــه وجــود آورده 
اســت کــه برخــی از نشــانه های آن را در ســخنان ایــن دو مقــام شهرســتان 
می تــوان مشــاهده کــرد. فضایــی کــه در آن فوالدقاینــات بــه نوعــی قربانــی 
ــر به صــورت  ــک اگ ــت. بی ش ــی گردیــده اس دعواهــا و تنش هــای سیاس
دقیــق بررســی شــود کــه چــرا پــروژه ای کــه در زمــان اوج درآمدهــای نفتــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــده ب ــد و وع ــی ش ــژاد کلنگ زن ــت احمدی ن ــان دول در زم
آن در ســال ۸۹ داده شــد، چــرا بــا وجــود درآمدهــای افســانه نفتــی و عــدم 
ــا  ــان از تحریم ه ــن در آن زم ــال ها و ای ــور در آن س ــه ای کش ــکل بودج مش
ــرداری نرســید، پاســخ بســیاری از ســؤاالت و  ــه بهره ب ــود، ب ــری نب ــز خب نی

ــود.  ــه داده می ش ــن زمین ــات در ای ابهام
امــری کــه متأســفانه از آن غفلــت شــده اســت کــه می تــوان از آن به عنــوان 
ــد  ــاد کــرد و ریشــه یابی و کشــف آن می توان ــات ی ــوالد قاین ــه ســیاه ف جعب
ــر  ــه مهم ت ــا نکت ــد. ام ــان ده ــمکش ها پای ــائل و کش ــیاری از مس ــه بس ب
ــاد  ــبب ایج ــه س ــای آن ک ــه ج ــات ب ــوالد قاین ــون ف ــه اکن ــت ک ــن اس ای
رونــق، توســعه و پیشــرفت منطقــه گــردد عمــاًل بــه عاملــی بــرای اختــالف، 

درگیــری و تنــش تبدیــل شــده اســت.

 ترکش اختالفات سیاسی بر  فوالد قاینات:

 فالحتی: برخی مسئولین شهرستان برای تعطیلی فوالد تالش می کنند

فرماندار: قاطعانه اعالم می داریم که کذب محض است

ی  ه ا ژ و پــر
مــردم  کــه 
ســت  ل ها سا
ــدازی  ــار راه ان انتظ
برخــی  دارنــد،  را  آن 
و  مســئولین  از 
ن  ا ر کا ر ند ســت ا د
نامــه  شهرســتان 
ایــن  کــه  می نویســند 
شــود.  تعطیــل  پــروژه 

کــه  می شــود  چه طــور 
کــه  ملــی  پــروژه  یــک 
زیــادی  هزینه هــای 
ــه  ــود ب ــده ب ــرای آن ش ب
دالیــل منطقــه ای قصــد 
تعطیلــی آن را داشــتند و 
ایــن پیگیــری هــم شــده 
بــه  نامه هایــی  و  بــود 
بــود  شــده  زده  وزارت 
شــود. تعطیــل  فــوالد  کــه 

ســال  دو  طــی  در 
جلســات  گذشــته 
توســط  زیــادی 
مســئولین محلــی و 
پیگیری هــای  هم چنیــن 
درخصــوص  زیــادی 
ــان  ــات در زم فــوالد قاین
ــر هــروی  ــی دکت نمایندگ
این کــه  شــد.  انجــام 
می گوینــد  برخی هــا 

اینجانــب و یــا مســئولین 
محلــی بــا فــوالد مخالفند؛ 
ــام  ــه اع ــا قاطعان ــی م ول
ایــن  کــه  می داریــم 
محــض  کــذب  حرف هــا 
اســناد،  زیــرا  اســت. 
مکاتباتــی  و  مــدارک 
ــئولین  ــوی مس ــه از س ک
گرفتــه  صــورت  محلــی 

اســت. موجــود 

 تیغ موجب ضخیم شدن و افزایش رشد مو می شود؟

ــم شــدن و افزایــش رشــد موهــا  ــر ضخی ــری ب ــا تأثی ــغ زدن موه واقعیــت آن اســت کــه تی
ــرود و ایــن همــان  ــاز فعــال ب ــه ف ــدارد، امــا موجــب می شــود مــوی در حــال اســتراحت ب ن
چیــزی اســت کــه متخصصــان پوســت و مــو از آن هنــگام لیزردرمانــی اســتفاده می کننــد، بدیــن 
ترتیــب خانمــی کــه می خواهــد بــرای درمــان موهــای زائــد صــورت از لیزردرمانــی اســتفاده کنــد، 

بایــد قبــل و حیــن درمــان بــا لیــزر، موهــای زائــدش را بــا تیــغ اصــالح کنــد.
ــن حــال  ــردد، در عی ــک پوســت گ ــو، ممکــن اســت ســبب بریدگــی و تحری ــالوه تراشــیدن م بع
می توانــد باعــث موهــای درون روییــده گــردد، بــرای موهــای فرفــری و پوســت های تحریــک شــده 
 Tapered(و جــوش دار هــم مناســب نیســت. تراشــیدن موهــا تنهــا حالــت مخروطــی نــوک موهــا
ــه نظــر می آینــد. قدیمی تریــن، ارزان تریــن و  ــر و ضخیــم ب ــذا موهــا زب ــرد، ل tip ( را از بیــن می ب
بی خطرتریــن راه بــرای خــالص شــدن از شــر موهــای زائــد، تراشــیدن موهــا اســت. امــا مؤثرتریــن 
روش هــم همیــن شــیوه نیســت. تراشــیدن مــو تقریبــاً همیشــه، مقــداری از مــو را روی صــورت 
ــن کار را تکــرار کنیــد  ــاره ای ــاره و دوب ــن کــه هــر روز، دوب ــان باقــی می گــذارد. مگــر ای ــا بدن ت ی
کــه البتــه ایــن تکــرار و تکــرار هــم چنــدان بی خطــر نیســت. چــون ممکــن اســت تحریک پذیــری 

پوســتتان زیــاد شــود. 

چاپلوسی از نوع ایرانی
شــاه عبــاس صفــوی، رجــال كشــور را بــه ضيافــت 
شــاهانه مهمــان كــرد و بــه خدمتــكاران دســتور داد 
تــا در ســر قليان هــا بــه جــای تنباكــو، از ســرگين 
مشــغول  ميهمان هــا  كننــد.  اســتفاده  اســب 
كشــيدن قليــان شــدند و دود و بــوي پهــِن اســب، 
فضــا را پــر كــرد، امــا رجــال از بيــم ناراحتــی شــاه 
ــق زده  ــک عمي ــان پ ــی قلي ــر ن ــم ب پشــت ســر ه
ــد!  ــوا مي دادن ــت دودش را ه ــاس رضاي ــا احس و ب
گويــی در عمرشــان، تنباكويــی بــه آن خوبــی  
ــت:  ــرده و گف ــا ك ــه آن ه ــاه رو ب ــيده اند! ش نكش
ــر شــده اند، آن  ــن تنباكــو پ ــا بهتري »ســرقليان ها ب

ــتاده اســت.« ــان فرس ــدان برايم ــم هم را حاك
ــن  ــر از اي ــی بهت ــتی تنباكوي ــد: »به راس ــه گفتن هم
نمی تــوان يافــت.« شــاه بــه رئيــس نگهبانــان دربــار، 
ــي زد،  ــان م ــه قلي ــی ب ــيار عميق ــای بس ــه پک ه ك
ــه  گفــت: » تنباكويــش چطــور اســت؟« او گفــت: »ب
ســر اعلــي حضــرت قســم، پنجــاه ســال اســت كــه 
قليــان می كشــم، امــا تنباكويــی بــه ايــن عطــر و مــزه 
نديــده ام!« شــاه بــا تحقيــر بــه آن هــا نگاهــی كــرد و 
ــر  ــه به خاط ــرد ك ــما را بب ــوی ش ــرده ش ــت: »م گف
حفــظ پســت و مقــام، حاضريــد بجــای تنباكــو، پِِهــن 

اســب بكشــيد و بَــه    بَــه       و َچــه َچــه كنيــد.« 

خواندنی

چند درصد کودکان به فضای 
مجازی دسترسی دارند؟

برنامــه  در  انجام شــده  نظرســنجی  اســاس  بــر 
ــر  ــودکان زی ــد ک ــل«، ۴۱ درص ــه گل و بلب »محل
ــد.  ــی دارن ــازی دسترس ــای مج ــه فض ــال ب ۱۰ س
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش ایســنا و ب ــه گ ب
برنامــه، داریــوش فرضیایــی، مجــری برنامــه »محله 
ــر، گفــت: نتیجــه  ــن خب ــا اعــام ای گل و بلبــل« ب
ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه ۱۷.۸ درصــد 
ــودکان  ــد ک ــال و ۲۳ درص ــر ۵ س ــودکان زی از ک
زیــر ۱۰ ســال دارای گوشــی تلفــن همــراه و تبلــت 

هســتند. 
او  افــزود: هنــوز هــم جــای خالــی برنامه هایــی در 
خصــوص فضــای مجــازی ویــژه کــودک و نوجــوان 
حــوزه  ایــن  در  فعالیــت  و  می شــود  احســاس 
نیازمنــد حضــور بخــش خصوصــی اســت. در حــال 
ــه  ــاالی ۱۲ ســال ک حاضــر ۵۹ درصــد کــودکان ب
ــا  ــتند. ت ــد هس ــراه بهره من ــن هم ــی و تلف از گوش
ــوزش و  ــه آم ــاالن اقتصــادی دغدغ ــه فع ــی ک زمان
ــار  ــوان انتظ ــند، نمی ت ــته باش ــازی نداش فرهنگ س
در  جــاری  ناهنجاری هــای  از  بســیاری  اصــاح 
ــد از  ــر آموزشــی بای ــه را داشــت و مســلماً ه جامع

ــود. ــه ش ــودکان نهادین ــی در ک ــنین کودک س

فناوری با مصرف غالت کامل
 الغر بمانید

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد، مصــرف موادخوراکــی حــاوی غــالت کامــل بــه شــما 
ــک  ــریع کم ــاده روی س ــه پی ــدازه روزی ۳۰ دقیق ــه ان ــان ب ــرل وزن ت ــظ و کنت در حف
می کنــد. محققــان دانشــگاه تافتــس بوســتون دریافته انــد مصــرف غــالت کامــل هــم موجــب 
ــد متابولیســم را  ــری در طــول هضــم در بــدن می شــود و هــم رون کاهــش جــذب تعــداد کال

ــد.  ــریع می کن تس
ــالت  ــده غ ــراد مصــرف کنن ــه اف ــده اســت ک ــات مشــخص ش ــایر مطالع ــه در س ــی ک درحال
کامــل الغرتــر بــوده و چربــی بدنــی کمتــری نســبت بــه ســایر افــراد دارنــد، امــا فیلیــپ کارل، 
سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره می گویــد: »تفکیــک تاثیــرات مصــرف غــالت کامــل از 
ورزش منظــم و رژیــم غذایــی ســالم تر دشــوار اســت.« در مطالعــه جدیــد، محققــان بــه شــدت 
رژیــم غذایــی را تحــت کنتــرل داشــتند و اجــازه کاهــش وزن بــه شــرکت کننــدگان ندادنــد. 

شــرکت کننــدگان ایــن مطالعــه ۸۱ زن و مــرد بــا رده ســنی ۴۰ تــا ۶۵ ســال بودنــد. 
در دوهفتــه اول مطالعــه، همــه افــراد مــواد خوراکــی مشــابهی مصــرف می کردنــد و 
ــد. از  ــبه کردن ــان محاس ــظ وزن ش ــرای حف ــرد را ب ــر ف ــاز ه ــری موردنی ــزان کال ــان می محقق
شــرکت کنندگان خواســته شــد تــا فقــط مــواد خوراکــی ارائــه شــده را بخورنــد و بــه فعالیــت 

ــد.  ــه دهن ــان ادام ــی عادی ش فیزیک
محققــان دریافتنــد افــراد رژیــم غذایــی غــالت کامــل کالــری کمتــری جــذب کــرده و مدفــوع 
ــری  ــزان کال ــم )می ــان ه ــال استراحت ش ــی در ح ــرخ متابولیک ــد. ن ــع می کردن ــتری دف بیش
ــر موادخوراکــی حــاوی غــالت کامــل  ــزان فیب ــود. می ــر ب ــی در حــال اســتراحت( باالت مصرف
حــدود دو برابــر موادخوراکــی حــاوی غــالت تصفیــه شــده اســت، کــه بــه گفتــه کارل، همیــن 

خاصیــت نقــش اصلــی را در بــروز نتایــج فــوق دارد.

مقدمه: 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان قانیــات بــا همــکاری 
انجمــن موســیقی شهرســتان و مؤسســه فرهنگــی هنــری طنیــن 
فــردای قاینــات بــه منظــور شناســایی پتانســیل های عرصــه 
ــام  ــی نظ ــه فرهنگ ــداف عالی ــتای اه ــتان در راس ــیقی شهرس موس
ــیقی  ــنوارۀ موس ــن جش ــران، اولی ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق

ــد.  ــزار می کن ــات را برگ ــتان قاین شهرس

اهداف جشنواره: 
ــردم و  ــرای جــذب م ــانه ای موســیقی ب ــت رس • اســتفاده از ظرفی

ــان.  ــه مخاطب ــم آن ب ــال مفاهی انتق
ــک،  ــیقی؛ فولکلوری ــبک های موس ــواع س ــردآوری ان ــی و گ • معرف

ــاپ و ...  ــی، کالســیک، پ اصیــل ایران
• شناسایی استعدادها و فعاالن موسیقی شهرستان

ــرای  ــیقی ب ــۀ موس ــدان عرص ــویق هنرمن ــزه و تش ــاد انگی • ایج
ــی  ــی و مذهب ــات اجتماع ــی موضوع ــر در تمام ــار فاخ ــد • آث تولی

• استفاده از ظرفیت های تولیدی موسیقی 
ــتۀ  ــتانی در رش ــداد شهرس ــک روی ــوان ی ــه عن ــش ب ــای نق • ایف

ــیقی  موس
• معرفی و گسترش فرهنگ و هنر این مرز و بوم 

• تشــکیل گروه هــای موســیقی در شهرســتان و آمــاده ســازی 

آنــان بــرای مــدارج باالتــر 

بخش های جشنواره:
ــی،  ــی، مقام ــبک های ایران ــازها در س ــام س ــوازی:  تم ــک ن ۱ - ت

ــیک ــاپ و کالس پ
۲ - آواز: در سبک های ایرانی، مقامی ، پاپ)استودیویی و ....(

تبصــره: در بخــش آواز همراهــی یــک ســاز بــا خواننــده بالمانــع 
می باشــد.

قوانین و مقررات:
ــنی  ــروه س ــدارد و در دو گ ــیتی ن ــت جنس ــنواره محدودی ۱ - جش

ــود  ــزار می ش ــاال برگ ــه ب ــال ب ــال و۱۸ س ــا ۱۷س ۶ت
می بایســت ســاکن  در جشــنواره  کلیــه شــرکت کنندگان   -  ۲

ــند.  ــات باش ــتان قاین شهرس

۳ - تنهــا کســانی در جشــنواره شــرکت داده خواهنــد شــد کــه در 
مهلــت مقــرر، فــرم شــرکت در جشــنواره را بــه دبیرخانــه جشــنواره 

تحویــل نماینــد. 
۴ - هر شرکت کننده مجاز به اجرای یک قطعه خواهد بود. 

۵ - زمان اجرایی قطعه انتخابی نباید از ۶ دقیقه تجاوز نماید. 
۶ - هــر شــرکت کننده بایــد در زمــان اجــرای جشــنواره در محــل 
برگــزاری حاضــر باشــند، در غیــر این صــورت بــه منزلــه انصــراف از 

جشــنواره از ســوی دبیرخانــه تلقــی خواهــد شــد. 
ــرم  ــا ف ــد شــعر مربوطــه همــراه ب ــی، بای ــک خوان ۷ - در بخــش ت

ــه گــردد.  ــل دبیرخان ــام تحوی ثبــت ن

میزان جوایز بخش اصلی در دوگروه سنی: 
نفر منتخب در رتبۀ اول در هر رشته: 

     جایزه نقدی 

     تندیس جشنواره 
نفر دوم و سوم منتخب در هر رشته: 

     لوح تقدیر جشنواره 

آدرس دبیرخانــۀ جشــنواره جهــت ارســال آثــار و کســب 
اطاعــات بیشــتر: 

قایــن، خیابــان بهشــتی ۷، نبــش فکــوری یــک پــالک ۳۰ مؤسســه 
ــن ۳۲۵۲۸۶۹۸ و  ــات تلف ــردای قاین ــن ف ــری طنی ــی هن فرهنگ

 ۳۲۵۳۱۰۴۶

ــن و اداره  ــه طنی ــار: مؤسس ــل آث ــام و تحوی ــت ن ــل ثب مح
ــری ــور هن ــد ام ــات واح ــاد قاین ــگ و ارش فرهن

تقویم اجرایی جشنواره: 
مهلت ارسال فرم شرکت در جشنواره:

 ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۵ 
تاریخ مراسم افتتاحیه:

 ۱۸ اسفندماه ۹۵ در مجتمع ارشاد قاین 
تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه: 

ــاد  ــع ارش ــاعت ۱۹در مجتم ــفندماه ۹۵ س ــنبه ۱۹ اس ــج ش روز پن
قایــن

فراخوان اولین جشنواره موسیقی شهرستان قاینات 
اسفندماه 95 

)سنتی، مقامی، پاپ و کالسیک( 

3 گزارش- تحلیل
هفته نامه فرهنگی اجتماعی

سال سوم - شماره  146
27 بهمن 1395



افتتاح مجتمع صنعتی معدنی
 مس دزوکی

ــع  ــی واق ــس دزوک ــی م ــی معدن ــع صنعت  مجتم
ــه  ــمی ک ــی مراس ــات ط ــزی قاین ــش مرک در بخ
ــا حضــور ســرکار خانــم ســرفرازی معاونــت هماهنگــی  ب
امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری، دکتــر 
ــت هماهنگــی امــور اقتصــادی  محمدتقــی کــره ای معاون
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــت وزی ــتانداری، معاون اس
ــی  ــافات معدن ــی و اکتش ــازمان زمین شناس ــس س و رئی
ــتاندار و  ــاور اس ــی مش ــات، موهبت ــدار قاین ــور، فرمان کش
ــور اقتصــادی اســتانداری،  ــر هماهنگــی ام ــرکل دفت مدی
ــی  ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری ــی مع ــدس امین مهن
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــهرکی رئی ــداری، ش فرمان
ــر  ــزی و دیگ ــدار مرک ــی بخش ــتان، بیک ــارات اس و تج
مســئولین اســتانی و شهرســتانی؛ افتتــاح شــد. ایــن 
ــان توســط بخــش  ــارد توم ــار ۱۲ میلی ــا اعتب ــع ب مجتم
اجــرا  اشــتغال زایی  نفــر   ۷۰ افــق  بــا  و  خصوصــی 
شــده اســت. معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
ــیه  ــه در حاش ــتانداری در نشســتی ک ــع اس ــعه مناب توس
ــی  ــرد: فضای ــان ک ــد، خاطرنش ــزار ش ــم برگ ــن مراس ای
ــرای  ــه ب ــی ک ــگاه مثبت ــدواری و ن ــمت امی ــه س ــه ب ک
ــر  ــت تدبی ــور و در دول ــد در کش ــرمایه گذاری و تولی س
ــه  ــانی ک ــم را کس ــن مه ــه ای ــه، ک ــکل گرفت ــد ش و امی
وی  کرده انــد.  درک  به خوبــی  هســتند؛  کار  کننــده 
تصریــح کــرد: ارتبــاط متقابلــی کــه بیــن ســرمایه گذاران 
ــر و  ــت تدبی ــدگان در دول ــی و تولیدکنن ــش خصوص بخ
امیــد ایجــاد شــده اســت؛ در واقــع رســالت و مســئولیت 
ــذا در  ــد. ل ــدان می کن ــردان را دو چن ــت م ــت و دول دول
ــت  ــی دول ــام عال ــوان مق ــزی به عن اســتان مهنــدس پروی
در اســتان، دقیقــاً در راســتای سیاســت ها و نــگاه مثبتــی 
کــه دولــت تدبیــر و امیــد دارد؛ گام بــر می دارنــد. خانــم 
ســرفرازی، گفــت: مــا هــم در حــوزه معاونــت هماهنگــی 
امــور اقتصــادی بنــا را بــر ایــن داریــم بازدیدهایــی 
ــود؛  ــام می ش ــدی انج ــی و تولی ــای صنعت ــه از واحده ک
صــرف در یــک بازدیــد خالصــه نشــود و حتمــاً مســائل 
و مشــکالتی کــه مدیــران واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
ــل و  ــا تعام ــه ب ــم ک ــالش می کنی ــد؛ ت ــرح می کنن مط
ــتانی  ــتانی و شهرس ــی اس ــتگاه های اجرای ــی دس همراه
ــد از  ــل نباش ــل ح ــتان قاب ــه در اس ــم ک ــواردی را ه و م
ــم.  ــری نمایی ــع، پیگی ــع موان ــت رف ــز به جه ــق مرک طری
ــار  ــا در کن ــت: م ــان داش ــان بی ــتاندار در پای ــاون اس مع
و  هســتیم  تولیدکننــدگان  و  ســرمایه گذار  دوســتان 
قاعدتــاً مســائل و مشــکالت آنــان را، مســائل و مشــکالت 
ــی  ــا همدل خودمــان می دانیــم و تــالش خواهیــم کــرد ب
و بــا امیــدواری رو بــه جلــو حرکــت کنیــم کــه ایــن بــه 

ــردم اســت. ــع نظــام و م نف

افتتاح فاز اول ساختمان جدید 
حوزه علمیه قاین

ــه  ــه جعفری ــوزه علمی ــد ح ــاختمان جدی ــاز اول س ف
قدیمــه بــا حضــور آیــت ا... ســید مصبــاح آملــی مدیــر 
ــه دبیــر شــورای  حوزه هــای علمیــه خراســان، آیــت ا... فرزان
عالــی حوزه هــای علمیــه خراســان، آیــت ا... اصفهانــی امــام 
ــاح  ــتانی افتت ــتانی و شهرس ــئولین اس ــن و مس ــه قای جمع
ــر  ــای ۹۰۰ مت ــا زیربن ــی ب ــاختمان در زمین ــن س ــد. ای ش

ــای  ــامل اتاق ه ــان ش ــون توم ــه ۸۰۰ میلی ــا هزین ــع ب مرب
مــدرس، ســوئیت، اتــاق اســاتید، ســالن اجتماعــات و... بنــا 
شــده اســت. بخــش اعظــم ســاخت ایــن حــوزه علمیــه را 
خیریــن متقبــل شــده اند کــه در ایــن مراســم از جمعــی از 

خیریــن تقدیــر شــد. 

کشف 53 کیلوگرم تریاک در قاین

گفــت:  قایــن  شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
مأمــوران انتظامــي شهرســتان هنــگام کنتــرل 
خودروهــاي عبــوري بــه یــک کامیــون کشــنده مشــکوک 
ــه  ــاک ک ــرم تری ــه در بازرســي از آن ۵۳ کیلوگ شــدند ک
ــد.  ــود، کشــف کردن ــه اي جاســاز شــده ب ــه طــرز ماهران ب
ــک  ــه ی ــن رابط ــرد: در ای ــح ک ــی تصری ــرهنگ واعظ س
ــم جهــت ســیر مراحــل  ــف و مته دســتگاه خــودرو توقی

ــد. ــي ش ــي معرف ــع قضای ــه مراج ــي ب قانون

 پایان مسابقات فوتسال 
دانشگاه آزاد قاین

مســابقات فوتســال گل کوچــک اســاتید و کارکنــان 
دانشــگاه آزاد قاینــات بــا حضــور ۸ تیــم در دو گــروه 
۴ تیمــي از آذر آغــاز گردیــد و در نهایــت پــس از انجــام 
بازي هــاي مرحلــه مقدماتــي و نیمه نهایــي تیم هــاي 
طــالي ســرخ و علــوم تربیتــي بــه فینــال ایــن مســابقات 
ــا حضــور مســئولین  راه یافتنــد. فینــال ایــن مســابقات ب
شهرســتان و دانشــگاه۲۰ بهمــن بــه مناســبت ایــام 
دهــه فجــر در ســالن ورزشــي شــهداي گمنــام دانشــگاه 
برگــزار شــد کــه تیــم علــوم تربیتــي بــا غلبــه بــر حریــف 
ــر  ــد. دکت ــن دوره از مســابقات گردی ــان ای ــش قهرم خوی
اســفرقي ریاســت واحــد در ســخنانی در مراســم اختتامیــه 
ــت  ــگاه تقوی ــت هاي دانش ــت: سیاس ــابقات گف ــن مس ای
حوزه هــاي فرهنگــي و ورزشــي بــوده و واحــد قاینــات نیــز 
در ایــن زمینــه اقدامــات خوبــي انجــام داده کــه مي تــوان 
نمود.۱-برگــزاري مســابقات  اشــاره  زیــر  بــه مــوارد 
ــاي فرهنگــي  ــان. ۲- اردوه ورزشــي دانشــجویي و کارکن
در  راهیان نــور. ۴- شــرکت  اردوهــاي   -۳ تربیتــي.   -
مســابقات اســتاني کارکنــان و اســاتید. ۵- تجهیــز ســالن 
ــا  بدن ســازي مــدرن. ۶- شــرکت در مســابقات اســتاني ب
ــه  ــزود: کل بودج ــرکت کننده. وی اف ــم ش ــترین تی بیش
ــي از بودجــه جــاري واحــد  ورزشــي واحــد جــذب و حت
ــن مــدت  ــه شــده اســت. در ای ــن حــوزه هزین ــز در ای نی
ــالن  ــي و س ــالن ورزش ــل س ــز و تکمی ــه تجهی ــق ب موف
بدن ســازي مــدرن شــده ایم. ســالن بدن ســازي نیــز 
زیرنظــر اولیــن مربــي بدن ســاز اســتان همــراه بــا برنامــه 
ــد. ــردم مي باش ــوم م ــجویان و عم ــت دانش ــه در خدم تغذی

 افتتاح آسفالت جاده 
محمد آباد علم

ــم  ــخنانی در مراس ــات در س ــزی قاین ــدار مرک بخش
افتتــاح پــروژه آســفالت روســتای محمدآبادعلــم 
کــه بــا اعتبــار ۱۵۰ میلیــون تومــان در نهمیــن روز 
ــردم  ــع م ــید در جم ــرداری رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج از ده

بیــان داشــت: خوشــحالیم کــه یکــی از پروژه هــا و 
درخواســت های دیریــن مــردم ایــن روســتا و منطقــه، در 
دولــت تدبیــر و امیــد بــه تحقــق رســید و امــروز افتتــاح 
می شــود. بیکــی تصریــح نمــود: از ۱۹۲ پــروژه افتتاحــی 
شهرســتان در دهــه فجــر، بیــش از ۱۴۰ پــروژه در حــوزه 
ــیار  ــه بس ــان دهنده توج ــه نش ــت ک ــوده اس ــتایی ب روس
ویــژه دولــت بــه توســعه، رونــق و آبادانــی روســتاها 
ــا افتتــاح ایــن پــروژه، یکــی  اســت. وی اظهــار داشــت: ب
ــاد  ــد آب ــتای محم ــی روس ــن اهال ــته های دیری از خواس
علــم بــرآورده شــد، اهالــی روســتاهای بــاال دســت ماننــد 
مهیــار، حاتم آبــاد، کلــی، بزنابــاد، خرم آبــاد، جبــار و 
روســتاهای مجــاور نیــز از آن بهره منــد خواهنــد شــد وی 
افــزود: از ایــن پــروژه می تــوان به عنــوان بزرگ تریــن 
ــاد کــرد. بیکــی  ــر ی ــروژه دهیاری هــا در ســال های اخی پ
ــا  ــروژه ب ــن پ ــا ای ــردن ت ــه کمــک ک ــه کســانی ک از هم
ــر  ــژه مدی ــاده شــود، به وی ــاه آم ــان ۲ م ــت و در زم کیفی
ــداری و  ــس اداره راه ــی رئی ــازی، صادق کل راه و شهرس
حمــل و نقــل جــاده ای و پیمانــکار پــروژه شــرکت تــوس 

ــه تشــکر نمــود. رادی

تأکید بخشدار مرکزی به توجه به 
صنایع دستی در روستاها

 

ــراث  ــس اداره می ــراه رئی ــه هم ــزی ب بخشــدار مرک
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
ــه  ــتای اکبری ــه در روس ــی ک ــی حوله باف از کارگاه آموزش
برگــزار می گردیــد، بازدیــد نمودنــد. بیکــی در ایــن 
بازدیــد بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دولــت جهــت رونــق در 
ــن فرصــت  ــت: ای بخــش گردشــگری و صنایع دســتی گف
می بایســت توســط عالقه منــدان مــورد توجــه قــرار 
ــرده  ــره را ب ــت به ــگان، نهای ــای رای ــه و از آموزش ه گرفت
ــت  ــهیالت ارزان قیم ــتفاده از تس ــا اس ــرآن، ب ــالوه ب و ع
ــتغال و  ــاد اش ــی و ایج ــث کارآفرین ــش، باع ــن بخ در ای
ارزش افــزوده گردنــد. وی اظهــار داشــت: خشکســالی های 
ــزوم جایگزینــی  مســتمر، کشــاورزی را تهدیــد کــرده و ل
صنایــع دســتی بیــش از پیــش در منطقــه  احســاس 
ــنل  ــس و پرس ــای رئی ــان از تالش ه ــود. وی در پای می ش
اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــتی  ــق صنایع دس ــه رون ــژه ای ب ــه وی ــه توج ــتان ک شهرس

در بخش مرکزی دارند، تشکر نمود.

حضور مرکز فنی و حرفه ای قاین در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی 

ــه  ــی و فناوران ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس در نمایش
و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  جنوبــی،  خراســان 
ــی  ــتاوردهای پژوهش ــه، دس ــتان، در ۲ غرف ــه ای اس حرف
ــه نمایــش گذاشــت.  کارکنــان، مربیــان و کارآمــوزان را ب

ــا ســه دســتگاه  مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای قایــن ب
طراحــی شــده توســط کارآمــوزان و مربیــان کارگاه بــرق 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــه اداره کل آم ــی در غرف صنعت

ــرد.  ــرکت ک ــتان ش اس
ایــن دســتگاه ها ســمیالتورهایی هســتند کــه بــرای 
یادگیــری بهتــر کارآمــوزان در درس پــی ال ســی طراحــی 

شــده اند.

افتتاح آب شیرین کن
 روستای پهنایی 

بــا  کــه  پهنایــی  روســتای  شــیرین کن  آب 
مشــارکت مردمــی زده شــده بــا حضــور فرمانــدار، 
ســایر  و  مرکــزی  بخشــداری  و  عمرانــی  معــاون 
مســئولین شهرســتان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. 
مدیــر امــور آبفــا روســتایی گفــت: بــرای احــداث ایــن 
ــداث  ــی اح ــارکت مردم ــا مش ــه ب ــیرین کن ک آب ش
ــده و  ــه ش ــان هزین ــون توم ــغ ۳۵ میلی ــده، مبل گردی
مــردم روســتای پهنایــی بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۲۱۸۷ 

بهره منــد شــده اند.  آن  از  نفــر 
مهنــدس عیــدی از فرمانــدار خواســت کــه باتوجــه بــه 
ــودن  ــب ب ــه و نامناس ــاله در منطق ــالی ۱۸ س خشکس
ــه افــراد بایــد  کیفیــت آب شــرب در روســتا، ایــن گون
حمایــت شــوند و وام خــود اشــتغالی آب شــیرین کن ها 
ــا  در کمیتــه اشــتغال زایی شهرســتان مصــوب گــردد ت
ــم  ــود و ه ــاد ش ــتاها ایج ــی در روس ــتغال زایی واقع اش
مــردم از نعمــت آب ســالم و بهداشــتی بهره منــد 

ــد. گردن

افتتاح پروژه اصالح و بازسازی 
آبرسانی  روستای دهشک 

پـــروژه اصـــالح و بازســـازی آبرســـانی بـــه 
ـــاون  ـــدار، مع ـــور فرمان ـــا حض ـــک ب ـــتای دهش روس
ــوک  ــدار نیمبلـ ــی و بخشـ ــدس امینـ ــی مهنـ عمرانـ
فاضـــالب  و  آب  امـــور  مدیـــر  گردیـــد.  افتتـــاح 
روســـتایی قاینـــات گفـــت: اصـــالح و بازســـازی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــک ب ـــتایی دهش ـــرب روس ـــبکه آب ش ش
هدررفـــت و فرســـودگی شـــدید لوله هـــای روســـتا و 
ـــه  ـــت ک ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــا در دس ـــم لوله ه ـــر ک قط
ـــی  ـــبکه داخل ـــض ش ـــر تعوی ـــروژه، ۴ کیلومت ـــن پ در ای
ـــه  ـــان هزین ـــون توم ـــه ۲۰۰میلی ـــک ب ـــته ایم نزدی داش
شـــده کـــه ایـــن مبلـــغ بـــا دیـــون کار شـــده، کـــه 
امـــروز مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گرفتـــه و مـــردم از 

شـــده اند. بهره منـــد  آن 

برگزاری یازدهمین گردهمایی 
فرمانده هان بسیج ادارات در مرکز 

فنی و حرفه ای قاین
ــان  ــال ۹۵ فرماندهـ یازدهمیـــن گردهمایـــی سـ
پایگاه هـــای بســـیج ادارات و ســـر حلقه هـــای 
ـــن در  ـــیج ادارات قای ـــورتی بس ـــورای مش ـــن ش صالحی

ســـالن جلســـات مرکـــز بـــرادران برگـــزار گردیـــد. 
ـــپاه  ـــده س ـــرات زاده فرمان ـــرهنگ ب ـــه س ـــن جلس در ای
ــار  ــپاه انصـ ــده سـ ــاون هماهنگ کننـ ــات و معـ قاینـ
ـــت  ـــی وضعی ـــن بررس ـــخنانی ضم ـــتان در س ـــا اس رض
ــر  ــرایط یـــک مدیـ ــور، شـ سیاســـی اجتماعـــی کشـ
جهـــادی و انقالبـــی را بـــرای حاضریـــن تشـــریح 
ـــاز  ـــل از آغ ـــن قب ـــر اســـت مدعوی ـــه ذک ـــد. الزم ب نمودن
ــد  ــز بازدیـ ــای مرکـ ــدادی از کارگاه هـ ــه، از تعـ جلسـ
کـــرده و بـــا فعالیت هـــای آموزشـــی و امکانـــات 

ســـازمان آشـــنا شـــدند.  

روحانی: انتخابات چه ارزشی دارد 
که معصیت خدا می کنید؟

 عده ای متخصص خشونت هستند
 

کتــاب  جایــزه  مراســم   در  ســخنانی  در  جمهــور  رئیــس 
دعــوا،  از  عــده ای  گفــت:  وحــدت،  تــاالر  در  ســال 
کــه  حالــی  در  می آیــد  خوششــان  لشکرکشــی  و  خشــونت 
مــا یــک ملــت هســتیم کــه یــک انقــالب، قانــون اساســی، 
رهبــری، دولــت، فرهنــگ و هویــت داریــم و ایرانــی هســتیم. 
پــس چــرا بایــد رو درروی هــم باشــیم؟  وی افــزود: چقــدر انتخابــات 
ارزش دارد کــه از حــاال معصیــت خــدا را شــروع می کنیــم؟ تــا شــب 
ــده، الاقــل معصیــت خــدا را چنــد شــب قبــل  احیــا کــه خیلــی مان
ــم  ــرد: بگذاری ــان ک ــی خاطرنش ــر روحان ــم. دکت ــاز کنی ــا آغ از احی
ــت،  ــا جمهوری ــرای م ــالم ب ــد. اس ــه بیاین ــه صحن ــا آزادی ب ــه ب هم
ــرای  صنــدوق آرا و حاکمیــت ملــی آورده اســت و جمهوریــت هــم ب
مــا تقویــت فرهنــگ اســالمی را در بــردارد. مــا دولــت بــدون فرهنــگ 
نمی خواهیــم؛ دولــت بــدون فرهنــگ بــی ارزش اســت. فرهنــگ هــم 
ــالب  ــد انق ــداف بلن ــه اه ــا ب ــا م ــد ت ــون باش ــوب قان ــد در چارچ بای

برســیم. 
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا طــرح ایــن پرســش 
ــی  ــرده و حت ــری ک ــالب را رهب ــه توانســت انق ــام )ره( چگون ــه ام ک
نیروهــای مســلح را بــه دامــان ملــت و انقــالب بکشــاند، تصریــح کــرد: 
ــع  ــت درآورد و در واق ــه حرک ــه را ب ــم و کالم جامع ــا قل ــام )ره( ب ام
عامــل پیــروزی انقــالب مــا اندیشــه، قلــم و بیــان بــود. امــام )ره( بــا 
دو نظریــه همراهــی دیــن بــا سیاســت و وحــدت ملــت انقــالب را بــه 

پیــروزی رســاند. 
ــام )ره(  ــه این کــه نظــر ام ــا اشــاره ب ــر و امیــد ب ــت تدبی رئیــس دول
ــن  ــت: بعضــی ای ــن از سیاســت جــدا نیســت، گف ــه دی ــود ک ــن ب ای
نظریــه را نمی پســندیدند و فکــر می کردنــد کــه اساســاً جنــس 
سیاســت بــا دیــن ســازگار نیســت، زیــرا دیــن و صداقــت، معنویــت و 
وفــا بــه عهــد اســتوار اســت امــا جنــس سیاســت فریــب، دروغگویــی، 
ــه سیاســت  ــی ک ــی اســت. در حال ــم گذاشــتن و دوروی کاله ســر ه
ــورها و  ــایر کش ــا س ــاط ب ــه، ارتب ــح جامع ــای اداره صحی ــه معن ب
حفــظ منافــع، امنیــت و مصالــح ملــی عیــن دیانــت اســت.  روحانــی 
افــزود: مگــر پیامبــر )ص( بــا دیگــران معاهــده صلــح نداشــت و آیــا 
در مدینــه مســلمانان و غیرمســلمانان بــا هــم در چارچوبــی زندگــی 
ــان  ــکار و ادی ــن نیســت کــه ســایر اف ــد؟ معنــای اســالم ای نمی کردن
ــته  ــان گذش ــه ادی ــه هم ــال یافت ــالم کم ــن اس ــرد. دی ــذف ک را ح
ــه داد:  ــد. وی ادام ــود را دارن ــای خ ــم ج ــان ه ــایر ادی ــا س ــت ام اس
ــا ایــن تفکــر کــه دیــن از سیاســت جــدا نیســت و اگــر  امــام )ره( ب
سیاســتی هویــت مــردم را بــر بــاد داد، دیــن بایــد قیــام کنــد ، راه و 
رســم درســت را در جامعــه اســتقرار بخشــید و اگــر ایــن نظریــه نبــود 
ــوری اســالمی  ــالب اســالمی و جمه ــزی از نهضــت اســالمی، انق چی
ــه  ــه نظری ــه این ک ــاره ب ــا اش ــن ب ــور هم چنی ــس جمه نداشــتیم. رئی
دوم امــام )ره( ایــن بــود کــه یــک ملــت بــا یــک صــدا و در کنــار هــم 
ــه  ــن نظری ــزود: ای ــروز شــوند، اف ــی پی ــر قدرت ــر ه ــد در براب می توانن
ــت  ــا دس ــود ب ــد نمی ش ــد و می گفتن ــا نمی پذیرفتن ــم خیلی ه را ه
خالــی کاری کــرد. مــن در آبــان، آذر و دی ۵۷ در پاریــس کــه بــا امام 
ــدی  ــچ تردی ــدم ایشــان هی ــم می دی ــت می کردی ــی )ره( صحب خمین
نداشــت کــه انقــالب پیــروز اســت. امــام )ره( معتقــد بــود کــه وقتــی 

ــروز می شــود. ــی پی ــر قدرت ــر ه ــرد در براب ــت اراده ک مل

ایران اخبار 

یلدای ظلم
نیمه شب، گم کرده ام یاسی کبود
خشم جهل و کینه این یاسم ربود

یاس زیبــایی که در هـفت آسمـان 
هم ملک هم جن به پایش در سجود

دختری از جنس تقوی جنس نور
آن که پیغمـبر هم او را می ستـود

آتـشی زد نیمـه شب در خانـه اش
شعله از جهل و خودش پروانه بود

سوخت آن شب حرمت آل رسول
گـویی آن شب از شرف نامی نبود

در شب یلـدای ظلـم کـوفیان
از زمین آن آسمانی پر گشود

گر امین را در قلم غم شد عیان
شمـه ای از داغ زهـرا را سـرود

سوگواره

محسن امین زاده

متــن زیــر برگرفتــه از ســخنان مرجــع 
العظمــی  آیــت ا...  حضــرت  عالیقــدر 
ــت  ــأن و منزل ــورد ش ــانی در م ــد خراس وحی

حضــرت فاطمــه زهــرا )س( اســت. 
***

ــت  ــه وارد بهش ــی ک ــتین کس نخس
ــت. ــرا )س( اس ــرت زه ــود حض می ش

ــوی   ــه از س ــی ک ــالم در حدیث ــر اس پیامب
فرمودنــد؛  اســت،  شــده  نقــل  عامــه 
نخســتین کســی کــه وارد بهشــت می شــود 
حضــرت زهــرا )س( اســت. اسبق الســابقین 
و افضل االفضلیــن پیامبــر اســالم اســت، 
ابــراز کــرد: »اول مــن یدخــل الجنــه« 
پیامبــر اســت و ایشــان فرمودنــد؛ مــن 
ــن  ــر از م ــا جلوت ــوم ام ــت می ش وارد بهش
حضــرت  اســت.  )س(  فاطمــه  دختــرم 
از  زهــرا )س( چــه کــرده کــه جلوتــر 
بــا  می شــود.  بهشــت  وارد  پیامبــر)ص( 
بعثــت پیامبــر)ص( غــرض از خلقــت و 
ثمــره تشــریع و دیانــت؛ پیامبــر)ص( علــت 
محدثــه و حضــرت زهــرا )س( علــت مبقیــه 
اســت. تمــام ماحصــل انبیــا از آدم تــا خاتــم 
ــرا )س(  ــرت زه ــود حض ــه وج ــراً ب منحص
ــه  ــود ائم ــر فاطمــه)س( نب ــد؛ اگ ــی مان باق

ــد.  ــز نبودن ــار)ع( نی اطه

ــن  ــر و دی ــل پیامب ــدن نس ــی مان باق
خــدا بــه خاطــر وجــود فاطمــه اســت. 
ــورت و  ــن ص ــه احس ــرا)س( ب ــرت زه حض
اکمــل هیــأت وارد بهشــت می شــود و همــه 
ــرق در تعجــب از آن عظمــت می شــوند،  غ
افــزود: اگــر دنیــای عامــه همیــن روایــت را 

بفهمنــد کافــی اســت. 

 سّر نامگذاری فاطمه به زهرا
حضــرت آیــت ا... العظمــی وحیــد خراســانی  
مــورد  در  خاصــه  روایــات  بــه  اشــاره 
نامگــذاری  ســّر  )س(،  زهــرا  حضــرت 
فاطمــه بــه زهــرا می فرماینــد: حضــرت 

ــه،  ــد؛ فاطم ــاره فرمودن ــن ب ــی)ع( در ای عل
زهــرا نامیــده شــد، چــون خــدا او را از نــور 
عظمــت خــود خلــق کــرده اســت. حضــرت 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــانی ب ــد خراس ــت ا... وحی آی
بــه  زمیــن  و  آســمان ها  همــه  این کــه 
ــراز  ــور شــد، اب ــور حضــرت زهــرا)س( من ن
کــرد: چشــم های مالئکــه از دیــدن آن 
نــور درمانــده شــد و تمــام آن هــا بــه تابــش 
نــور صدیقــه زهــرا)س( بــه ســجده افتادنــد 
و گفتنــد: خدایــا ایــن نــور چیســت؟ خــدا 

ــت و  ــن اس ــور م ــوری از ن ــن ن ــود ای فرم
ســاکن کــردم او را در ســماء، خلــق کردم او 
را از عظمــت خــود، بیرون مــی آوردم او را از 
صلــب نبیــّی کــه برتــر از همــه انبیــا اســت 
ــه ای  ــم ائم ــارج می کن ــور خ ــن ن و از همی
ــت  ــرا و هدای ــر م ــد ام ــه می کنن ــه اقام ک

ــد. ــق می کنن ــه ح ب

هرچــه بــرای حضــرت زهــرا مراســم 
برگــزار شــود، کــم اســت

ــا  ــدا شــدند در ذهن ه ــوام پی ــده ع ــک ع ی
رخنــه  ایجــاد می کننــد کــه ایــن هیئت هــا 
ــرای شــهادت حضــرت  ــن تشــکیالت ب و ای
ــوادی  ــت؛ دوران بی س ــاد اس ــرا)س( زی زه

دوران مــا اســت.
علمــا و طــالب بــه مــردم بفهماننــد آن چــه 
ــم  ــرد، ک ــورت می گی ــام ص ــن ای ــه در ای ک
ــبت  ــه اش نس ــلمانی وظیف ــر مس ــت. ه اس
ــیار  ــرا)س( بس ــرت زه ــه و حض ــه فاطمی ب
ــد  ــت ا... وحی ــرت آی ــت. حض ــنگین اس س

ــام  ــی از ام ــه روایت ــاره ب ــا اش ــانی ب خراس
حضــرت  عظمــت  بــر  مبنــی  علــی)ع( 
زهــرا)س(، گفــت: وا... هــر کاری بکنیــد خأل 
ــه آل ا...  ــد، هم ــر نمی کن ــت را پ ــن مصیب ای
ذره ای در مقابــل ایــن کلمــه هســتند؛ همــه 
ائمــه)ع( میــوه درخــت حضــرت زهــرا)س( 
ــد؛  ــان ادا ش ــق ایش ــا ح ــا کج ــتند، ام هس
اولیــن کســی کــه وارد بهشــت می شــود بــه 
احســن صــورت و اکمــل هیــأت زهــرا)س( 
ــرده. ــازو ورم ک ــو شکســته و ب ــا پهل اســت ام

پیرو واقعی حضرت زهرا)س( 
حامی فقراست

هبـر معظـم انقـالب ایـن نمی شـود کـه مـا دم ر
از محبـت فاطمـه  زهـرا )س( بزنیـم، در حالـی 
کـه آن بزرگـوار بـرای خاطـر گرسـنگان، نـان را از 
گلـوی خـود و عزیزانـش - مثـل حسـن و حسـین 
)علیهماالّسـالم( و پـدر بزرگوارشـان )ع( بریـد و بـه 
آن فقیـر داد؛ نـه یـک روز، نـه دو روز؛ سـه روز! مـا 
مـا  ولـی  پیـرو چنیـن کسـی هسـتیم؛  می گوییـم 
نـه فقـط نـان را از گلـوی خـود نمی بُریـم کـه بـه 
فقـرا بدهیـم، اگـر بتوانیم، نـان را از گلـوی فقرا هم 

۷۰/۱۰/۵ می بُریـم! 

آیت ا... العظمی  وحید خراسانی:

 وظیفه مسلمانان نسبت به حضرت زهرا سنگین است
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



بیماری هـای قلبـی عروقـی و روش هـای  بـا عائـم  آشـنایی 
آن کنتـرل  و  پیشـگیری 

بیماری هـای قلـب در رأس علـل مـرگ هـر دو گروه مـردان و زنان قـرار دارد 
و حملـه  قلبـی  عبـارت  اسـت  از مرگ  سـلول های  عضالنی  قلـب  در اثر کاهش  
یـا توقـف  جریـان  خـون  سـرخرگ های  قلـب ، گرچـه  ایـن موضـوع غالبـاً در 
افـراد بـاالی  ۴۰ سـال  رخ  می دهـد. امـا می توانـد در هـر گـروه سـنی دیـده 
شـود. ایـن  بیمـاری  در مردان  شـایع تر اسـت،  اما میـزان  بـروز آن  در خانم ها 

نیـز رو به  افزایش  گذاشـته  اسـت .
مهم تریـن عالئمـي  کـه در ارتبـاط بـا بیماري هـاي قلـب و عروق مي باشـند 

شـامل مـوارد زیر اسـت : 
۱ -احسـاس ناراحتـي در قفسـه سـینه: اگرچـه یکـي از مهم تریـن عالئـم 
تنگـي سـرخرگي عـروق قلـب احسـاس ناراحتي در قفسـه  سـینه مي باشـد، 
امـا هرگونـه ناراحتـي در قفسـه سـینه الزامـاً ناشـي از مسـائل قلبي نیسـت. 
ناراحتـي قفسـه سـینه در صورتـي کـه ناشـي از تنگـي سـرخرگ هاي قلـب 
باشـد، اصطالحـاً » آنژیـن قفسـه صـدري« نـام داشـته و مشـخصات آن این  
اسـت: ۱ - در اغلـب مـوارد به صـورت  فشـارنده و در ناحیـه پشـت جنـاغ 
مي باشـد.۲ - بـا فعالیـت افزایـش و بـا اسـتراحت تخفیف مي یابـد.۳ - ممکن 
اسـت بـه بـازوی دسـت چـپ و گاهـاً بـه گـردن و فـک انتشـار یابـد.۴ - بـا 

مصـرف  قرص هـاي زیرزبانـي در طـي ۳ الـي ۵ دقیقـه قطـع مي شـود.
۵ - معمـوالً ارتباطـي بـا وضعیـت بـدن )خوابیـدن یـا نشسـتن( نـدارد. در 
صورتـي کـه درد شـدید قفسـه سـینه همراه  بـا عالئمـي نظیر تعریق سـرد، 
تهـوع و اسـتفراغ باشـد و یـا بـه مـدت طوالني)بیشـتر از ۳۰ دقیقـه( طـول 
بکشـد، بـا توجـه بـه احتمال حملـه قلبي مراجعه سـریع بـه اورژانـس الزامي 
اسـت. در صورتـي کـه درد آنژینـی قفسـه سـینه به صـورت متنـاوب و در 
حالـت اسـتراحت ایجـاد مي شـود  احتمـال بـروز حمله هـاي قلبي زیـاد بوده 

و مراجعـه فـوري بـه اورژانـس توصیـه مي شـود.  
۲ -ضعف و خستگي پذیري زودرس۳ -تنگي نفس۴ - طپش قلب  

۵ - سـرگیجه: سـرگیجه یکـي از عالئـم شـایع در افـراد جامعـه اسـت کـه 
مي توانـد ناشـي از علـل قلبـي، عصبـي، متابولیـک و یـا مسـائل رواني باشـد. 
احسـاس سـبکي سـر، تـاري دیـد و عـدم تعـادل  مخصوصـاً اگـر همـراه بـا 
تعریـق سـرد باشـد مي توانـد ناشـي از آریتمـي قلبـي، ضربـان پاییـن قلـب 
و یـا افـت فشـار خـون باشـد.در صورتـي کـه فـرد هنـگام تغییـر وضعیـت از 
حالت نشسـته به ایسـتاده دچار سـرگیجه شـود افت فشـارخون اتواسـتاتیک 
ناشـي از داروهـاي فشـارخون،  کـم آبـي و یـا اختـالل اتونـوم در سـالمندان 
مطـرح بـوده و با اندازه گیري فشـارخون درحالت خوابیده و ایسـتاده بررسـي 
مي شـود. در صورتـي کـه بیمـار مبتال بـه دیابت کـه تحت درمان با انسـولین 
و یـا قرص هـاي پاییـن آورنـده قندخـون مي باشـد، دچـار سـرگیجه، کاهش 
سـطح هوشـیاري و یـا تعریق شـود احتمـال کاهـش قندخون مطـرح بوده و 
مراجعـه بـه اورژانـس توصیـه مي شـود. در این مـوارد توصیه مي شـود تا قبل 
از رسـیدن بـه اورژانـس مـواد قنـدي از قبیـل عسـل و یـا قند  مصرف شـود.

۶ -تعریـق: تعریـق سـرد یکـي از عالئـم شـایع حمـالت قلبـي، آریتمي هـا، 
برادیـکاردي و نارسـایي قلـب مي باشـد کـه البتـه در اغلـب مـوارد همـراه 
سـایر عالئـم دیـده مي شـود. در صورتي کـه تعریق سـرد  همـراه درد آنژیني 
قفسـه سـینه باشـد احتمـال حمله هـاي قلبـي مطـرح اسـت. در صورتـي که  
تعریـق سـرد همـراه طپش قلب، سـرگیجه، ضعـف و بي حالي باشـد، احتمال 
آریتمي هـاي قلبـي مطـرح اسـت. در نارسـایي شـدید قلبـي تعریـق سـرد 

همـراه تنگـي نفـس و احسـاس خسـتگي  ایجـاد مي شـود.
بـرای کنتـرل بیماری هـای قلبـی عروقی ابتـدا بایـد عوامل خطر را شـناخت 

و سـپس مشـخص کـرد کـه کـدام یـک از عوامـل را می تـوان تغییـر داد و از 
میـان عوامـل قابـل تغییر کدامیـک را بایـد در اولویت قـرار داد.

عوامل خطر غیر قابل تغییر:
افزایـش سـن: حـدود ۸۳ درصـد از کسـانی کـه در اثـر بیماری هـای عروقـی 
قلـب می میرنـد در سـنین بـاالی ۶۵ سـال قـرار دارنـد. در سـنین باالتـر 
زنانـی کـه دچـار حمـالت قلبی می شـوند بیـش از مـردان در خطـر مرگ در 

هفته هـای اول بعـد از حملـه قلبـی قـرار دارنـد.
جنسـیت)مرد بـودن(: مـردان بیـش از زنـان و در سـنین پایین تـری دچـار 
حمـالت قلبـی می شـوند. در زنـان حتـی بعـد از یائسـگی، بـا وجودی کـه 
میـزان مـرگ ناشـی از حمـالت قلبـی زیادتـر می شـود، ولـی بـه حـد مردان 

نمی رسـد.
تـوارث ) از جملـه نـژاد(: کـودکان والدین بیمـار قلبی بیـش از دیگر کودکان 

در خطـر بـروز بیمـاری قلبی عروقی قـرار دارند.
عوامل خطر قابل تعدیل:

مصـرف دخانیـات: شـانس بـروز بیماری عـروق  قلبـی در سـیگاری ها ۲ تا ۴ 
برابـر غیـر سـیگاری ها اسـت.مصرف سـیگار یـک عامـل خطر مسـتقل جدی  
بـرای مـرگ ناگهانـی در بیماری عـروق کرونر اسـت )۲ برابرغیرسـیگاری ها(.
بـاال بـودن کلسـترول خون: هر چـه میزان کلسـترول خون باالتـر رود میزان 
بـروز بیمـاری کرونـر قلـب افزایـش می یابـد. اگر عامـل خطر دیگـر هم چون 
مصرف دخانیات و پرفشـاری خون نیز وجود داشـته باشـد، این خطر بیشـتر 
افزایـش می یابـد. کلسـترول خـون افـراد بـه سـن، جنـس، وراثت و نـژاد نیز 

دارد. بستگی 
پرفشـاری خـون: فشـار خـون بـاال میزان بـار قلـب را افزایـش و از ایـن طریق 

موجـب ضخیـم شـدن و سـخت شـدن قلـب می شـود. عـالوه بـر این شـانس 
سـکته مغـزی، حمله قلبی، نارسـایی کلیه و نارسـایی احتقانی قلـب را افزایش 
می دهـد. بـا وجـود عوامـل خطر دیگـر شـانس حمله قلبـی در بیمـاران مبتال 

بـه پرفشـاری خون چندیـن برابرخواهد شـد.
کـم تحرکـی: زندگی بـدون فعالیت یـک عامل خطر بـرای بروز بیمـاری عروق 
کرونر اسـت. فعالیت جسـمانی متوسـط تا شـدید ۳ تـا ۵ روز در هفتـه به صورت 

منظـم از بیمـاری عروق خونـی و قلب جلوگیـری می کند.
چاقـی و اضافـه وزن: کسـانی که چربـی اضافه به خصـوص در ناحیه شـکمی 
دارنـد، بیـش از دیگـران به بیماری هـای قلبی دچار می شـوند )دور کمـر در زنان 
و مـردان بیـش از ۹۰سـانتی متر نبایـد باشـد( افزایـش وزن منجـر به بـاال رفتن 
بـار قلـب، افزایش کلسـترول خـون و باالرفتن فشـار خون از یک طـرف و کاهش 
HDL  از طـرف دیگـر می شـود. ایـن عامـل خطـر بـروز دیابـت را نیـز در افراد 
افزایـش می دهـد. بـا کاهش حتـی ۱۰ درصد،  میـزان خطر حمله قلبـی در افراد 

چـاق کاهـش می یابد.
دیابـت: دیابـت به طـور جـدی شـانس بـروز بیماری هـای قلبـی عروقـی را 
افزایـش می دهـد. حتـی بـا وجـود کنترل قنـد خـون، دیابت شـانس بیماری 
قلبـی را افزایـش می دهـد ولـی در صـورت عـدم کنتـرل این خطر بـه مراتب 

باالتـر خواهـد رفت. 
دیگـر عوامـل خطـر مثـل اسـترس و مصـرف الـکل نیـز می تواننـد در ایجـاد 

بیمـاری قلبی سـهم داشـته باشـد.
  رژیـم غذایی تـان رابطـه مسـتقیمی بـا ابتـالی شـما بـه بیماری هـای غیـر 

واگیـر ماننـد بیماری هـای قلبـی - عروقـی، چاقـی و دیابـت دارد.
 بـدون شـک الگوی فعلی غذای مـردم یکی از علل عمده این بیماری هاسـت. 

غذاهای چرب، سـرخ شـده، سـس های چـرب، نوشـابه های گازدار، روغن های 
همـه  خانـه  از  خـارج  غذاهـای  مصـرف  بـه  گرایـش  هم چنیـن  و  جامـد 

افزایش دهنـده خطـر هسـتند.
از سـویی مصرف سـرانه شـیر و لبنیات در کشـور کمتر از مقادیر توصیه شده 
اسـت. شـیر و لبنیـات مهم تریـن منبـع کلسـیم اسـت. بنابراین الگـوی فعلی 
غـذای مـردم کشـور رونـد نامتعادلـی را طـی می کنـد که کامـاًل بـا تغییرات 

سـیمای بیماری هـا در کشـور مطابقـت دارد.بنابراین:
۱( مـواد گیاهـی اصلی تریـن منبـع کربوهیدرات هـا هسـتند.کربوهیدرات ها 
هم چنیـن در شـیر و فرآورده هـای آن یافـت می شـوند و بیش تریـن مقـدار 
انـرژی مـورد نیـاز بـرای فعالیت هـای روزانـه را تأمیـن می کنند. انـواع غالت 
نظیـر گنـدم، برنـج، ذرت، جـو دوسـر، ارزن و جـو یـا حبوباتـی نظیـر انـواع 
لوبیـا، نخـود، عـدس و سـبزی های ریشـه ای نظیـر سـیب زمینـی غنی تریـن 

منابع نشاسـته هسـتند.
تنظیـم حـرکات دسـتگاه گـوارش، پیشـگیری از یبوسـت و بواسـیر و نیـز 
کاهـش خطـر ابتـال بـه چاقـی، دیابـت نـوع ۲، برخـی از انـواع سـرطان و 
بیماری هـای قلبـی- عروقـی از مهم تریـن اثرات مصـرف الیاف گیاهی اسـت. 
بدیـن لحـاظ توصیـه می شـود در برنامـه غذایـی روزانـه، غـالت و بـه مقـدار 

کافـی حبوبـات، میوه هـا و سـبزی ها اسـتفاده شـود.
 ۲( بــــرای پیشـگیری از افزایـش کلسـترول خـون، به جای روغـن حیوانی 
و روغـن نباتـی جامـد از روغن هـای مایـع ماننـد روغـن زیتـون و روغـن 
آفتابگـردان اسـتفاده کنیـد. غذاهـا را به صـورت کبابـی، تنـوری، بخارپـز یـا 
آب پـز مصـرف کنیـد. از مصـرف بی رویـه شـیرینی های خامـه دار، چیپـس، 
سـس سـفید سـاالد، سوسـیس، کالبـاس، همبرگـر، کلـه پاچـه، مغـز، دل و 
قلـوه کـه حـاوی مقـدار زیادی چربی هسـتند خـودداری کرده و سـعی کنید 
حداقـل ۲ بـار در هفتـه ماهـی مصرف کنید. زیـرا چربی مفیـد آن خطر ابتال 

بـه بیماری هـای قلبـی را کاهـش می دهـد.
۳( برای پیشگــــیری از ابتال به پوکی اسـتخوان، در هر سـنی که هستید روزانه 
حداقل دو لیوان شـیر یا جانشـین های آن شـامل ماسـت، پنیر یا کشک بخورید. 
ماسـت و شـیر بـدون چربـی و کـم چربـی از مهم تریـن منابع کلسـیم هسـتند 
و حـاوی بیش تریـن مـواد مغـذی مثل پروتئین، کلسـیم، فسـفر، ویتامیـن A و 

ویتامین هـای گروه B هسـتند.
۴( بـرای حفـظ سـالمتی خـود و پیشـگیری از ابتال بـه بسـیاری از بیماری ها 
از جملـه برخـی از انـواع سـرطان ها، ۵ بـار در روز میـوه و سـبزی مصـرف 
کنیـد. روزانـه دو واحـد میـوه )شـامل یک عدد سـیب، پرتقال یا یـک چهارم 
طالبـی متوسـط، نصـف لیـوان آب میـوه و….( و سـه واحد سـبزی )شـامل 
یـک لیـوان سـبزی برگـی مثـل کاهـو یـا نصف لیـوان سـبزی پختـه و…..( 
بخوریـد. سـبزی ها را به صـورت تـازه مصـرف کنید. بـا ایـن کار ویتامین های 
آن هـا بیشـتر حفـظ می شـود. در همه سـنین به ویـژه دوران بـارداری مصرف 

روزانـه میـوه و سـبزی را فرامـوش نکنید.
مراقبت هـاي ادغـام یافتـه سـالمت میانسـاالن (گـروه سـني ۳۰ تا ۵۹ سـال  
)و سـالمندان )۶۰ سـال و باالتـر ( بـا تأکیـد بـر پیشـگیري از بیماري هـا و 
مخاطـرات شـایع دوران میانسـالي، آمـوزش صحیح به فرد، خانـواده و جامعه 
، تشـخیص و درمـان صحیـح و بـه موقـع بیماري هـا و اختالالت ایجاد شـده، 
پیشـگیري از بـروز عـوارض و ناتوانی هـاي احتمالـي و ارجـاع بـه موقـع، در 
مراکـز بهداشـتی درمانـی و خانه هـای بهداشـت اجـرا می شـود. لـذا زنـان و 
مـردان ایـن گـروه سـنی می تواننـد از مزایـای آمـوزش و معاینـات در ایـن 
برنامـه به منظـور آگاهـی و عملکـرد در زمینـه خـود مراقبتـی بهره منـد گردند. 
مرکز بهداشت شهرستان قاینات واحد سامت خانواده و جمعیت

به مناسبت هفته ملی سالمت مردان )1-7اسفندماه 1395 (
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ابتــدای شــروع بــه کار آقــای فالحتــی در مجلــس دهــم و  از 
ــی  ــه وی موضع ــود ک ــخص ب ــنی مش ــه روش ــش از آن ب ــی پی حت
ــره  ــت دارد و وی از زم ــا دول ــوارد متضــاد ب ــف و در برخــی م ــاًل مخال کام
ــت هســتند و  ــف دول ــد و مخال ــه شــدت منتق ــه ب ــی اســت ک اصول گرایان
از هــر فرصتــی بــرای انتقــاد و نقــد عملکــرد دولــت و بیــان مخالفت هــای 
ــی و  ــات مل ــه در موضوع ــر چ ــن ام ــال ای ــد. ح ــره می گیرن ــش به خوی
کالن کشــوری ماننــد مســائل سیاســت خارجــی ماننــد برجــام، یــا خریــد 
ــران  ــه وزی ــاد ب ــا رأی اعتم ــادی و ی ــائل اقتص ــا مس ــو ی ــای ن هواپیماه
باشــد یــا مســائل محلــی و منطقــه ای و عملکــرد مدیــران اســتانی و 
شهرســتان. در هفته هــای اخیــر میــزان شــدت و صراحــت ایــن انتقــادات 
ــا  ــت و بازتاب ه ــه اس ــش یافت ــوه افزای ــات و زیرک ــده قاین ــوی نماین از س
ــدت  ــه ش ــای ب ــت. در فض ــته اس ــراه داش ــه هم ــز ب ــی را نی و واکنش های
سیاســی قاینــات کــه بعــد انتخابــات مجلــس دهــم بــر خــالف آن چــه کــه 
ــز  ــدیدتر نی ــتند، ش ــار داش ــد و انتظ ــی می کردن ــی پیش بین ــاید برخ ش
شــده اســت به خصــوص بــا توجــه بــه در پیــش بــودن انتخابــات شــوراها، 
ــود  ــرح می ش ــاط مط ــن ارتب ــه در ای ــش هایی ک ــائل و پرس ــی از مس یک
ایــن اســت کــه ایــن حجــم انتقــادات صریــح و تنــد و بی پــرده و بی پــروا 
ــاالی کشــوری  از دولــت و مســئولین و مدیــران به خصــوص مدیــران رده ب
و اســتانی در راســتای وظایــف نمایندگــی اســت؟ آیــا ایــن امــر تأثیــری در 
رونــد توســعه و پیشــرفت و حرکــت شهرســتان داشــته و دارد؟ اصــوالً ایــن 
اقدامــات بــر اســاس یــک اســتراتژی روشــن و حســاب شــده بــرای کســب 
منافــع بــرای شهرســتان و مــردم اســت یــا در راســتای اهــداف و منویــات 

ــود؟  ــف می ش ــت تعری ــف دول ــان مخال ــی اصول گرای ــی و گروه جناح
ــاي  ــام ایف ــدگان مجلــس در مق ــون اساســی نماین ــر طبــق اصــل ۸۶ قان ب
وظایــف نمایندگــي در اظهــار نظــر و رأي خــود کامــاًل آزادنــد و نمي تــوان 
آن هــا را بــه ســبب نظراتــي کــه در مجلــس اظهــار کرده انــد یــا آرایــي کــه 
در مقــام ایفــاي وظایــف نمایندگــي خــود داده انــد تعقیــب یــا توقیــف کــرد.  
ــدگان  ــن کــه نماین ــگاه مجلــس و ای ــه نقــش و جای ــا توجــه ب از ســویی ب
ــام راحــل در  ــه فرمــوده ام مجلــس منتخــب ملــت هســتند  و  مجلــس ب
ــری الزم  ــدگان ام ــر نماین ــرای اظهارنظ ــود آزادی ب ــت، وج ــور اس رأس ام
ــا اســتناد  ــاً ب ــای فالحتــی طبع ــداران آق و بدیهــی اســت. هــوادران و طرف
بــه ایــن مــوارد بابــت ایــن اظهارنظرهــا و انتقــادات و ایــن کــه بــه گفتــه 
آنــان نماینــده بــدون واهمــه و جســارت مشــکالت کشــور منطقــه را مطــرح 
ــه  ــد و البت ــت می کنن ــد از وی حمای ــش می کش ــه چال ــئوالن را ب و مس
معتقدنــد طــرح علنــی انتقــادات از جانــب نماینــده بــا توجــه بــه جایــگاه و 
قــدرت نماینــده ســبب می گــردد تــا مســئوالن زیــر فشــار افــکار عمومــی 
ــد.  ــرد خــود گردن ــه پاســخگویی و اصــالح عملک ــور ب ــد و مجب ــرار گیرن ق
ــای  ــخنرانی ها و مصاحبه ه ــار در س ــن ب ــون چندی ــی تاکن ــای فالحت آق
خویــش بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه ایــن اقدامــات وی نــه تنهــا 
تأثیــر ســوء و منفــی بــرای شهرســتان نــدارد بلکــه بــه نوعــی مؤثــر و مفیــد 
نیــز هســت. از جملــه در ســخنان خویــش در جمــع راهپیمایــان ۲۲ بهمــن 
ــورت  ــا را به ص ــص دولت ه ــد نقای ــم بای ــدگان ه ــت: »... نماین ــن گف قای
شــفاف بیــان کننــد و هــم از کارهــای خــوب تشــکر کننــد. نبایــد نماینــده 
ــان گــوی دولــت باشــد و هرچــه دولــت بگویــد را تأییــد  مجلــس بلــه قرب
ــرای او مشــکل ایجــاد  ــردان ب ــت م ــه دول ــن باشــد ک ــران از ای ــد و نگ کن
ــد.«  ــاق نمی افت ــد کــه هــرگاه از مجــرای درســت وارد شــویم آن اتف کنن

ــری  ــر دیگ ــی نظ ــن فالحت ــن و مخالفی ــه منتقدی ــن هم ــار ای ــا در کن ام
ــای  ــرد آق ــه عملک ــا ب ــن نقده ــی از ای ــده و مهم ــه بخــش عم ــد. البت دارن

ــه  ــت ک ــت نیس ــن باب ــی از ای فالحت
بخواهنــد بــه جایــگاه و شــأن نماینــده 
و  وارد کننــد  و مجلــس خدشــه ای 
ــده  ــی نماین ــارات قانون ــدود و اختی ح
را زیرســؤال ببرنــد و وی را از بابــت 
اســتفاده از حــق قانونــی خویــش مورد 
ــرار داده و تخطئــه، تخریــب  هجمــه ق
معتقدنــد  منتقدیــن  ایــن  کننــد. 
جایــگاه و شــأن مجلــس و نماینــده در 
هــر حــال فــارغ از ایــن کــه چه کســی 
ــوظ  ــد، محف ــی باش ــه جناح ــا  از چ ی

ــن  ــر ســر ای ــت و بحــث ب ــا صحب ــل خدشــه اســت. ام ــرم و غیرقاب و محت
ــعه و  ــت توس ــات و در جه ــروز قاین ــت ام ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب اســت ک
عمــران آن آیــا اصــوالً ایــن نــوع موضع گیری هــا علیــه دولــت کــه تقریبــاً 
تمامــی حوزه هــا و مســائل را دربــر می گیــرد و بســیار هــم شــدید و 
ــدت و دراز  ــاه م ــر در کوت ــن ام ــا ای ــر اســت؟ آی ــده اســت، الزم و مؤث گزن
ــا از  ــن موضــع گیری ه ــا ای ــدارد؟ آی ــه ن ــرای منطق ــی ب ــری منف ــدت اث م
ــاح  ــی جن ــه کل ــتای برنام ــا در راس ــت ی ــردم اس ــرای م ــوزی ب ــر دلس س
ــات  ــت در آســتانه انتخاب ــرای تضعیــف دول ــت ب ــف دول ــان مخال اصول گرای
ریاســت جمهــوری می باشــد؟ برخــی از ایــن منتقدیــن بیــان می دارنــد کــه 
در دوره ای نماینــده وقــت قاینــات از مخالفیــن سرســخت تقســیم اســتان 
ــا در  ــن مــورد اقدامــات و ســخنان بســیاری را بیــان کــرد، ام ــود و در ای ب
ــدل  ــی مب ــان جنوب ــه خراس ــاق ب ــان الح ــی از حامی ــه یک ــود ب دوره ای خ
گردیــد. و بعدهــا در مصاحبــه بــا یکــی از ســایت های خبــری بیــان کــرده 
ــده  ــری از رأی آوردن نماین ــرای جلوگی ــیم ب ــا تقس ــت ب ــه مخالف ــود ک ب
بیرجنــد در دوره ششــم بــوده اســت کــه در خــط سیاســی مطلــوب نظــر 
ــس راه  ــه مجل ــه وی نتوانســت ب ــس از آن ک ــته اســت و پ ــرار نداش وی ق

یابــد از مخالفــت بــا الحاق دســت کشــیده 
اســت و حتــی بیــان نمــود الحــاق یکــی از 
کارهــای مهــم و مانــدگار وی بــوده اســت. 
حــال ایــن منتقدیــن ایــن پرســش را 
ــود  ــی وج ــه تضمین ــد چ ــرح می  کنن مط
بــرای  نــه  ایــن مخالفت هــا  دارد کــه 
ــتای تأمیــن  منافــع مــردم کــه در راس

ــد؟  ــده باش ــی نماین ــع جناح مناف
آیــا  بیــان می دارنــد  آنــان هم چنیــن 
ــات  ــده قاین ــط نماین ــه فق ــی دارد ک لزوم
ــن مســائل را مطــرح کنــد و  و زیرکــوه ای
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــدگان اســتان نی ــدگان به خصــوص نماین ــا ســایر نماین آی
ایــن کــه از نظــر سیاســی تقریبــاً در یــک جنــاح قــرار می گیرنــد، چنیــن 
موضــع گیری هایــی دارنــد؟ ایــن گــروه از منتقدیــن آقــای فالحتــی بیــان 
ــتانی  ــران اس ــا مســئولین و مدی ــت و ی ــاًل دول ــر مث ــا اگ ــه آی ــد ک می دارن
تغییراتــی را در جهتــی کــه مطلــوب نماینــده بــود مثــاًل در بدنــه مدیــران 
اجرایــی شهرســتان ایجــاد می کردنــد آیــا بــاز هــم، آقــای فالحتــی چنیــن 
ــا  ــگام ب ــراه و هم ــت هم ــر دول ــا اگ ــرد؟ آی ــاد می ک ــت انتق ــروا از دول بی پ
وی بــود و از نظــر سیاســی بــا وی همــراه و همــگام بــود، و همیــن اقدامــات 
ــورد  ــدی م ــن شــدت و تن ــه ای ــاز ب ــا ب ــت را انجــام مــی داد، آی ــی دول فعل
ــرار مــی داد؟ مثــاًل آقــای فالحتــی کــه در مــورد برخــی مســائل  انتقــاد ق
ــه ایشــان وارد می شــود  ــرادر رئیــس جمهــور و اتهاماتــی کــه ب در مــورد ب
ــده  ــم نگردی ــت ه ــت و ثاب ــده اس ــم نش ــرح ه ــوز در دادگاه مط ــه هن ک
ــد،  ــرح می کنن ــی ها مط ــردم در ده گردش ــع م ــواردی را در جم ــت، م اس
آیــا مثــاًل اگــر دولــت آقــای احمدی نــژاد بــر ســرکار بــود در مــورد جریــان 
ــروز  ــد و ام ــث می ش ــورد آن بح ــیار در م ــه بس ــت وی ک ــی در دول انحراف
ــز  ــد، نی ــرات و عملکــردی بودن ــا چــه تفک ــد چــه کســانی ب همــه می دانن

ــت  ــروا سیاس ــه بی پ ــن گون ــه ای ــان ک ــت؟ ایش ــخن می گف ــه س همین گون
ــد،  ــرار می دهن ــد ق ــورد نق ــت را م ــی دول خارج

موضع شــان در برابــر عملکــرد دولــت قبــل کــه بــه هــر حــال فقــط موجــب 
صــدور قطعنامــه و وشــع تحریم هــا و انــزوای ایــران و تحمیــل هزینه هــای 
ــورد مســائل مفاســد  ــر در م ــا اگ ــود؟ آی ــه کشــور شــد، چــه ب ســنگین ب
اقتصــادی ماننــد اختــالس ســه هــزار میلیــاردی پرونــده بابــک زنجانــی و 

یــا تأمیــن اجتماعــی کــه در دولــت قبــل روی داد، 
ــل وی  ــا عکس العم ــت؟ و ی ــخن می گف ــدت س ــا ش ــه ب ــن گون ــز همی نی
ــل و  ــرای کام ــه اج ــه ب ــدم توج ــت در ع ــات دول ــی اقدام ــر برخ در براب
ــی از  ــورت علن ــات به ص ــی اوق ــه برخ ــی ک ــا  بی قانون ــون ی ــح قان صحی
ــا در  ــد؟ آی ــه می کردن ــد، چ ــان می ش ــز بی ــت نی ــت وق ــس دول ــان رئی زب
ــی  ــران آن حت ــه مدی ــد و مجموع ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام مجموع
یــک نکتــه روشــن قابــل بیــان نــدارد؟ منتقدیــن بیــان می دارنــد و اذعــان 
ــه برخــی  ــر وجــود دارد ک ــن ام ــط ای ــا غل ــه درســت ی ــه ب ــد ک ــم دارن ه
ــئوالن  ــران و مس ــی وزی ــادات از برخ ــن انتق ــرح تندتری ــا ط ــدگان ب نماین
ــه  ــوزه انتخابی ــرای ح ــارات ب ــازات و اعتب ــذ امتی ــن و اخ ــال گرفت ــه دنب ب
ــه از  ــه البت ــران ک ــر ای ــم ب ــی اداری حاک خــود هســتند و در سیســتم فعل
ــیاری از  ــرای بس ــبرد و اج ــدگان در پیش ــم نماین ــم نمی کنی ــاع ه آن دف
ــد  ــه ای می توانن ــی و منطق ــطح محل ــعه ای در س ــای توس ــه و طرح ه برنام
ــن ســؤال  ــن ای ــن منتقدی ــد، از نظــر ای ــا کنن ــش بســیار مهمــی را ایف نق
مطــرح اســت کــه ایــن رویکــرد فعلــی آقــای فالحتــی چــه ثمــری تاکنــون 
داشــته و چــه چشــم اندازی را پیــش روی قاینــات قــرار می دهــد؟ از 
نظــر منتقدیــن ایــن انتقــادات هم اکنــون عمــاًل ســبب گردیــده اســت کــه 
برخــی مســائل و طرح هــا در منطقــه به دلیــل ایجــاد تنش هــا و اختالفــات 
سیاســی میــان بدنــه دولــت و بدنــه اجرایــی آن بــا نماینــده کــه به صــورت 
واضــح و  آشــکار بــرای همــه روشــن شــده اســت، بــا چالــش روبــرو گــردد 
ــی  ــن موضع گیری های ــده چنی ــود و نماین ــن نب ــر چنی ــه اگ ــی ک در صورت
نداشــت و تعامــل بهتــری بــا حفــظ موضــع و خــط مشــی سیاســی خویــش 

ــود؟  ــر ب ــع بهت ــوارد وض ــاره ای م ــاید در پ ــت ش می داش

***
در هــر صــورت بایــد گفــت کــه ایــن بحث هــا و مجــادالت در ایــن مــورد 
بــا توجــه بــه فضــای سیاســی منطقــه هم چنــان و حتــی بــا شــدت بیشــتر 
ــرای  ــاه مــدت نمی تــوان پایانــی ب ادامــه خواهــد داشــت و حداقــل در کوت
ــت و  ــت وضعی ــرح اس ــه مط ــان آن چ ــن می ــط در ای ــود. فق ــور ب آن متص
ــود کــه قاینــات در گیــرودار ایــن مناقشــات سیاســی  موقعیتــی خواهــد ب

پیــدا خواهــد کــرد؟
ــای  ــخنرانی ها و مصاحبه ه ــار در س ــن ب ــون چندی ــی تاکن ــای فالحت آق
ــه  ــات وی ن ــن اقدام ــه ای ــت ک ــرده اس ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــش ب خوی
تنهــا تأثیــر ســوء و منفــی بــرای شهرســتان نــدارد بلکــه بــه نوعــی مؤثــر 

ــز هســت. ــد نی و مفی
ــران آن  ــعه و عم ــت توس ــات و در جه ــروز قاین ــت ام ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــاً تمام ــه تقریب ــت ک ــه دول ــا علی ــوع موضع گیری ه ــن ن ــوالً ای ــا اص آی
حوزه هــا و مســائل را دربــر می گیــرد و بســیار هــم شــدید و گزنــده اســت، 
ــرای  ــوزی ب ــر دلس ــا از س ــن موضع گیری ه ــا ای ــت؟ آی ــر اس الزم و مؤث
ــف  ــان مخال ــاح اصول گرای ــی جن ــه کل ــتای برنام ــا در راس ــت ی ــردم اس م
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــتانه انتخاب ــت در آس ــف دول ــرای تضعی ــت ب دول

می باشــد؟

نگاهی به مواضع نماینده قاینات و زیرکوه: 

حرکت در مسیر وظایف نمایندگی و احقاق حقوق مردم یا
توقف در ایستگاه منافع جناحی

 یکــی از ســؤاالت 
ایــن  مطــرح 
اصــواًل  اســت 
اقدامــات)  ایــن 
نماینــده  انتقــادات 
از  زیرکــوه  و  قاینــات 
اســاس  بــر  دولــت( 
یــک اســتراتژی روشــن 

بــرای  شــده  حســاب  و 
بــرای  منافــع  کســب 
مــردم  و  شهرســتان 
راســتای  در  یــا  اســت 
اهــداف و منویــات جناحی 
ــان  ــی اصول گرای و گروه
تعریــف  دولــت  مخالــف 

؟  د می شــو

درمان و  بهداشت 
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• لطفًا خود را معرفی کنید؟
ــا ســالم خدمــت شــما، مخاطبــان  ــام پــروردگار هســتی، ب ــه ن ب
ــت  ــتم مدیری ــو هس ــان پیش ج ــی احس ــهریان گرام ــز و همش عزی

ــی.  ــاگستر خراســان جنوب ســازمان رســانه شــرکت آرتـ

• لطفًا در مورد سازمان رسانه بیشتر توضیح دهید؟
هرچــه مربــوط بــه چشــم و گــوش باشــد ماننــد مستندســازی 
فعالیت هــای شــرکت، فعالیت هــای هنــری، طرح هــای گرافیکــی، 
ــانه  ــازمان رس ــود. س ــازمان می ش ــن س ــه ای ــوط ب ــات و ... مرب تبلیغ
بــه ســه یــگان فضــای مجــازی – ســمعی بصــری و تبلیغــات تقســیم 
ــگان  ــر نظــر ی ــای ســینمایی، عروســکی و 3D زی ــه حوزه ه شــده ک
ســمعی بصــری فعالیــت می کننــد و مدیریــت ایــن ســازمان بــا بنــده 

اســت. 

• هــدف از ســازمان رســانه چیســت و شــما در ایــن ســازمان 
ــتید؟ ــی هس ــه دنبال چ ب

ــن  ــازه تشــکیلی اســت. وجــود ای ــا و ت ســازمان رســانه، ســازمان نوپ
ــه  ــه ای ک ــر مجموع ــرای ه ــی ب ــن چنین ــکل های ای ــازمان و تش س
قصــد پیشــرفت و موفقیــت چشــم گیر دارد الزامــی اســت. چــرا کــه 
ــردم  ــه م ــرکت ب ــه ش ــا و روزم ــی فعالیت ه ــح و علم ــکاس صحی انع
ــازمان  ــن س ــا در ای ــود. م ــق می ش ــوزه محق ــن ح ــن در ای و مخاطبی
ــت  ــه فعالی ــه، هرگون ــف محول ــام وظای ــر انج ــالوه ب ــم ع ــد داری قص
مرتبــط و مــوازی بــا رســانه را نیــز پیاده ســازی کــرده و در محــدوده 
شهرســتان انجــام دهیــم. ماهیــت و اهــداف تمامــی فعالیت هــای ایــن 
ــرا  ــی اج ــه توانای ــر اســت ک ــو و بک ــای ن ــه از ایده ه ــازمان برگرفت س

را داشــته باشــد. 

ــانه  ــازمان رس ــه س ــوس وظیف ــروژه پایگ ــوص پ • درخص
ــت؟ چیس

ــهر  ــروژه ش ــن پ ــه اولی ــتم ک ــحال هس ــی خوش ــی خیل ــدا خیل ابت
هوشــمند در قایــن اجــرا می شــود و مایــه مباهــات و افتخــار 

ماســت کــه ایــن حرکــت نویــن توســط یــک شــرکت کامــاًل بومــی 
اجــرا می گــردد. یکــی از وظایــف ســازمان رســانه گــزارش تصویــری 
لحظــه بــه لحظــه از ابتــدای پــروژه تــا انتهــای آن اســت. ایجــاد پــل 
ارتباطــی بیــن مــردم و پــروژه پایگــوس وظیفــه، انجــام تبلیغــات چــه 
ــازمان  ــر دوش س ــازی و ... ب ــای مج ــه فض ــی و چ ــطح میدان در س
ــا،  ــف آن مصورســازی المان ه رســانه می باشــد . یکــی دیگــر از وظای
ــه  ــا ب ــا ت ــی م ــک اطالعات ــه بان ــن و مشــاغل اســت ک ــوارض، اماک ع
امــروز در جهــت تکمیــل دیتابیــس آن پیشــرفت۷۰ درصــدی داشــته 

اســت.
 مــن در ایــن ســازمان ســعی کــردم بــا بکارگیــری نیــروی انســانی بــا 
ــی  ــاز، فعالیت های ــورد نی ــای م ــرده در زمینه ه ــل ک ــه و تحصی تجرب

را در دســت عمــل داشــته باشــیم کــه در کشــور کــم نظیــر و حتــی 
ــز و همشــهریان  ــردم عزی ــه م ــا ب ــن ج ــن از همی ــر اســت. م بی نظی
ــدان  ــه چن ــده ای ن ــان را می دهــم انشــاا... در آین ــن اطمین ــی ای گرام
ــن  ــر در شــهر قای ــر و بی نظی ــم نظی ــای ک ــن فعالیت ه ــاهد ای دور ش

باشــند. 

• نظر و دیدگاه تان در مورد پروژه پایگوس چیست ؟
در ۵ دی مــاه امســال برنامــه ای بــه نــام کاربرانــه از شــبکه یــک ســیما 
پخــش شــد کــه در آن به صــورت کامــل در مــورد برنامه هــای 
مــکان – مبنــا و فوایــد آن صحبــت شــد و هم چنیــن در مــورد فقــدان 
ــرکت  ــچ ش ــروز هی ــه ام ــا ب ــه ت ــران و این ک ــاخت در ای ــن زیرس ای

ــه  ــی ارائ ــل قبول ــت گســترده و قاب ــه فعالی ــن زمین ــرادی در ای ــا اف ی
نکرده انــد کــه ایــن خــود انگیــزه بســیار زیــادی بــرای مجموعــه مــا 
ــم  ــن الزم می دان ــه م ــرد ک ــاد ک ــروژه ایج ــن پ ــازی ای ــرای پیاده س ب
از همیــن طریــق بــه مدیریــت شــرکت آرتـــاگستر خراســان جنوبــی 
ــور  ــطح کش ــروری در س ــیار ض ــان و بس ــده درخش ــن ای ــرای ای ب
ــد  ــای صددرص ــتفاده از نیروه ــرای اس ــه ب ــم و صمیمان ــک بگوی تبری
ــه  ــروژه پایگــوس ب ــن پ ــه نظــر م ــم. ب ــی کن ــی قدردان ــی و قاین بوم
ــی  ــد تمامــی حوزه هــای اطالعات ــد اقیانوســی اســت کــه می توان مانن
ــد.  ــرف نمای ــوزه را برط ــن ح ــای ای ــی را پوشــش داده و نیازه و مکان

• انتظار شما از مردم چیست ؟
مــن به عنــوان عضــو کوچکــی از شــرکت آرتـــاگستر خراســان جنوبــی 
در ایــن پــروژه از مــردم عزیــز قایــن ایــن درخواســت را دارم کــه در 
ایــن طــرح عظیــم مــا را حمایــت کــرده و بــرای ثبــت ایــن افتخــار بــا 

همــکاری خودشــان همــراه مــا باشــند. 
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.  

 بنــده هــم از شــما بابــت حمایــت رســانه ای و پوشــش خبــری هــر 
ــه دلگرمــی ماســت. هفتــه شــما سپاســگزارم. حضــور شــما مای

در مصاحبه با احسان پیش جو مدیر سازمان رسانه شرکت آرتـاگستر خراسان جنوبی:

پروژه پایگوس فرصتی برای پوشش تمامی حوزه های مکانی


